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Tot bedaren komen
Het is onmiskenbaar herfst.
Het is te merken aan het weer en aan de natuur
die langzaam tot rust komt. De bladeren vallen,
zaad en noten worden uitgezaaid tot alles is
verstild. Tot bedaren komen om in het voorjaar
uit te lopen en op te bloeien. Het is mooi om te
zien hoe de natuur en kerkelijk jaar delen in
dezelfde beweging.
Het begon in oktober, onze Rozenkransmaand, met extra aandacht voor gebed en
Maria. In deze maand vierden we ook het
feest van Franciscus, de heilige bij uitstek die
weet dat alles in Gods schepping met elkaar
verbonden is. En dan november met het gedenken van de grote heiligen, de mannen en
vrouwen uit een stuk die ons tot voorbeeld
zijn en de kleine ‘heiligen’, onze dierbaren die
ons zijn voorgegaan in de dood en eeuwigheid. Dan hebben we het feest van de heilige

Willibrord die ons het belang laat zien van
missioneren en sint Martinus als het gaat om
barmhartigheid en diaconie. We eindigen het
Kerkelijk jaar met het hoogfeest van Christus, Koning van het Heelal. Een weer even
weten wie koning is, van al het zichtbare en
onzichtbare.
Langzamerhand hernemen we het gewone
leven weer. Hoe fijn dit ook is, het brengt ook
weer de nodige drukte en inspanning met
zich mee. Soms zelfs de verleiding alles te

willen inhalen, zeker waar het onze sociale
contacten betreft. De natuur houdt ons daarbij een spiegel voor. Deze tijd biedt ook ons
de kans om naar binnen te keren en ons te
bezinnen op waar en bij Wie we ons thuis
mogen weten. Zo kunnen ook wij op ‘adem
komen’, tot bedaren komen, klaar om aan een
nieuw Kerkelijk jaar te kunnen beginnen. Wellicht een jaar zonder beperkingen, maar zeker
één met verlangend uitzien naar de geboorte
van het Kind.
Marlène Falke-de Hoogh pw.

Een en twee november…. Allerheiligen en Allerzielen….
Allerheiligen is een hoogfeest in onze Kerk. Op deze dag gedenken wij al die heiligen die op aarde hebben geleefd. Bekende en onbekende heiligen… het zijn er zo veel geweest.
Van heiligen geloven wij dat zij dicht bij God in de hemel zijn
en daar voor ons ten beste spreken. Heiligen die hun leven
hebben gegeven voor het geloof, uit liefde voor God. Heiligen
van vroeger, heiligen van de laatste jaren. De laatste pausen
die wij hebben meegemaakt, hebben terecht heel veel mensen heilig verklaard. Al deze heiligen kunnen wij aanroepen
om voor ons ten beste te spreken. Hun vertrouwen, hun geloof,
hun dienstbaarheid, mogen voor
ons allen een voorbeeld zijn. De
patronen van onze kerken en niet
te vergeten de patronen van onze
parochie.
“Heilige Petrus en Paulus bidt
voor ons allemaal.”

Allerzielen is voor heel veel mensen een beladen dag. Op deze
dag denken wij met weemoed en met liefde terug aan al diegenen die ons zijn voorgegaan met het teken van het geloof.
Op deze dag gaan veel mensen naar het kerkhof om bloemen
te brengen of een kaarsje te branden bij een van hun dierbare
overledenen. Het afgelopen jaar hebben wij weer van veel
parochianen afscheid moeten nemen. Heel veel mensen missen hun dierbaren, voelen zich eenzaam, hebben verdriet…
Op deze dag bidden wij heel speciaal voor al onze dierbare
overledenen. Dat zij allemaal spoedig in de hemel
mogen zijn en daar voor ons allemaal ten beste moge
spreken. Natuurlijk bidden wij ook voor al die slachtoffers van oorlog, terreur, natuurrampen, hongersnood,
corona en mensen die plotseling overleden zijn. Dat zij
allemaal bij God geborgen mogen zijn…
“Heer, geef aan al onze overleden broeders en zusters
de eeuwige rust en het eeuwige licht verlichte hen. Dat
zij allemaal mogen rusten in vrede.” Diaken Gerard Clavel

Jaar van de Sacramenten

Gebed voor de
bisschoppensynode

In ons bisdom Rotterdam wordt een Jaar van de Sacramenten
gehouden van 17 oktober 2021 tot 9 juli 2022. De start van
het Jaar valt samen met het begin van de ‘diocesane fase’
ter voorbereiding op een bisschoppensynode. De slotdatum
is het feest van de HH. Martelaren van Gorcum die met hun
leven hebben getuigd van het geloof in de Eucharistie.
Er komen initiatieven op bisdom niveau,
maar natuurlijk gaan ook wij in onze parochie
aan dit jaar aandacht besteden. Vooral het
komend voorjaar gaan we hier voor gebruiken. Er zijn al enkele ideeën opgekomen: de 7
Sacramenten in de eigen kerken ‘opzoeken’,

Vacatures bestuur

Zoals eerder gemeld, heeft het bestuur
dringend behoefte aan versterking.
De portefeuille voor de gebouwen is al langere tijd onbeheerd, de vicevoorzitter wil
graag stoppen en de regio’s Oost en Zuid
zijn niet in het bestuur vertegenwoordigd.
Geen goede zaak gezien alle uitdagingen
die de grote parochie kent. Ervaring is niet
persé nodig, wel wat tijd en vooral enthousiasme voor de kerk ter plaatse. Informatie
bij Wilbert van Erp, 06-27058060 of
vanerp@outlook.com .

Nieuws

elke kerk van de parochie een Sacrament laten
‘uitbeelden’ en dan een ‘zevenkerkentocht’
houden; preekserie over de Sacramenten, bezinningsteksten lezen, een inleiding over de
Sacramenten (mogelijk door onze bisschop),
een expositie… Meer ideeën zijn welkom.
Wat we natuurlijk al wel allemaal kunnen
doen, is de Sacramenten die we meevieren
heel bewust meevieren! Wekelijks kunnen
we de Eucharistie meevieren en op bepaalde
plaatsen in onze parochie zelfs dagelijks. Er
zijn meerdere vaste tijden voor het Sacrament van Boete en Verzoening, maar er kan
altijd een afspraak met een van de priesters
gemaakt worden. En de beide pastoors geven
regelmatig het Sacrament van de Ziekenzalving aan een ernstig zieke.
Onze bisschop schrijft in de bief over het Sacramentenjaar: “Als we de Sacramenten vieren als een geschenk van onze Heer, kunnen
we ondervinden hoe je erdoor gesterkt kunt

Wij zijn zwakke mensen en zondaars;
laat niet toe dat wij de wanorde bevorderen.
Laat onwetendheid ons niet op de
verkeerde weg brengen,
noch partijdigheid ons handelen beïnvloeden.
Maak dat wij in U onze eenheid vinden,
opdat wij samen kunnen gaan naar het eeuwige leven
en ons niet verwijderen van de weg van de waarheid
en van wat juist is.
Dat alles vragen wij U,
die overal en in iedere tijd werkzaam bent,
in de gemeenschap van de Vader en de Zoon,
in de eeuwen der eeuwen.
Amen

worden in je leven als leerling van Christus, in
de gemeenschap van de Kerk. Ik hoop daarom dat we met de zeven Sacramenten de
komende tijd een verdieping doormaken. Om
nog meer te zien hoe de verrezen Heer ons
in de viering van de Sacramenten tegemoet
komt, om nog meer te zien hoe de Eucharistie
de Kerk opbouwt.”
Pastoor Smith

vanuit De Bakkerij

“Wat deed jij in vredesnaam?“

Was u er niet bij? Dan hebt u echt wat gemist
op dinsdag 21 september, de Internationale
Dag van de Vrede, toen op de Hooglandse
Kerkgracht zo’n tachtig mensen zich in de
late nazomerzon verzamelden voor de Vredesontmoeting 2021 onder het motto:
Wat doe jij in Vredesnaam?
Een ontmoeting die klaterde van theater,
poëzie en zang. Van mensen die, ieder vanuit
een eigen ervaringswereld en achterland,
verwoordden waarom de vrede hen zo aan
het hart ging en welke bijdrage zij daaraan
probeerden te leveren.

Ontmoetingsmaaltijd op 11 november

Als voorproefje van het Diaconaal Weekend is
deze gratis ontmoetingsmaaltijd op 11 november in de Marekerk een unieke kans voor ouden nieuwkomers in Leiden om even bij elkaar
te gast te zijn! Verschillende culturen staan

garant voor een heerlijke
diversiteit aan gerechten,
muzikale klanken en een
spectaculaire modeshow met creaties die een
kleurrijke mix tonen van diverse culturele invloeden: couture mondiale extravaganza!
Aanmelden via: info@debakkerijleiden.nl.

Diaconaal Weekend – even buurten op 13 en 14 november

Nu we als samenleving langzamerhand terrein
winnen op het coronavirus ontstaat er weer
ruimte. Dus: ga eens even buurten. Trek de
wijk in en kijk met een frisse blik om je heen.
Bezoek een nabijgelegen moskee of nodig
naaste buren van de kerk uit op de koffie.
Vraag kinderen en jongeren
een tekening, collage of ontwerp te maken van de wijk
van hun dromen. Nodig lokale
creatievelingen, kunstenaars,

Contactadressen
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fotografen en muzikanten uit de mooiste plekjes in beeld te brengen of in klanken te vangen.

Grondlegger van
De Bakkerij overleden

Op 30 september 2021 is ds. Anton
Dronkers overleden. Van 1980 tot
2001 was hij werkzaam als diaconaal predikant
in Leiden. Zijn naam is blijvend verbonden met
Diaconaal Centrum De Bakkerij. In januari 1986
opende dit centrum haar deuren en groeide in
de jaren daarna uit tot het huidige interkerkelijk centrum voor hulp en dienstverlening.

Gezocht: teamleider voor De Bakkerij

De Bakkerij zoekt per 1 april 2022 een nieuwe
diaconaal teamleider (m/v) als opvolger van de
huidige coördinator, Ton Snepvangers, die per
1 juli 2022 met pensioen hoopt te gaan. De volledige vacaturetekst kunt u vinden op: www.
debakkerijleiden.nl.

Colofon

Centraal secretariaat: Lorentzkade 16A, 2313 GB Leiden, 071 737 00 87
(doordeweeks 9.30-11.30 uur), petrusenpaulusleiden@gmail.com
Pastoor W.P.L. Broeders: 06 271 401 17, w.p.l.broeders@gmail.com,
Pastoor J.H. Smith: 071 513 07 00, jhsmithpr@gmail.com,
Diaken G.J. Clavel: 06 537 323 62, diakengjclavel@gmail.com,
Pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh: 06 532 491 87,
m.dehoogh@hotmail.com
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Wij staan voor U, Heilige Geest,
terwijl wij bijeenkomen in uw naam.
U alleen hebben wij om ons te geleiden,
maak dat U thuis bent in ons hart;
leer ons de weg die wij moeten volgen
en hoe wij deze moeten gaan.

www.petrusenpaulusleiden.nl
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Regio Oost Parochiekernen

De Goede Herder, Sint Jan’s Onthoofding en H. Laurentius

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

Nieuws uit de Regio Oost

Naast alle drie de kerken in de Regio Oost van
onze parochie ligt een prachtige begraafplaats.
Van oudsher plekken van herdenken en van
troost. Menig kerkganger bezoekt na de viering
even het graf van overleden geliefden. Rond
Allerzielen vinden in alle drie de parochiekernen speciale vieringen plaats en ook op de begraafplaatsen is er aandacht voor allen die ons
ontvielen.
Het feest wordt al sinds de twaalfde eeuw op
2 november gevierd op de dag na Allerheiligen.

Allerheiligen in de Sint Jan

Op 1 november viert de kerk het Hoogfeest van
Allerheiligen. Heilige mensen hebben in hun
leven in een diepe gemeenschap geleefd met
God. Hun grote voorbeeld was Jezus Christus.
De heiligen hebben een verschil gemaakt in
deze wereld, en lang na hun dood inspireren ze
ons nog steeds tot het verrichten van grootse
daden. Heiligen zijn grote voorbeelden voor
ons. Om hun voorspraak af te smeken vieren
wij de eucharistie op maandag 1 november om
19.30 uur in. Iedereen is welkom.

Allerzielen in de Sint Jan

Ons leven kent licht en schaduw, opstandigheid
en tevredenheid, verdriet en dankbaarheid. Ook
bij een afscheid kom je dit tegen. Verdriet vanwege de pijn van een definitieve scheiding maar
ook dankbaarheid voor alle fijne dingen die er
waren.
Op zaterdag 30 oktober om 15.00 uur is er een
gebedsviering waarin we samen met genodigden de overledenen gedenken die we het afgelopen jaar uitgeleide hebben gedaan. Diezelfde
avond om 19.00 uur is er een viering waarin we

AL onze dierbare overledenen gedenken. Iedereen is welkom.
Op zondag 31 oktober is iedereen welkom op
de begraafplaats. Tussen 14.30 en 17.30 uur zijn
pastoor Broeders en gebedsleider Margreet
Onderwater op de begraafplaats om de graven
of urnen van uw dierbaren te zegenen. U kunt
graflichtjes kopen en elkaar ontmoeten en
troost bieden. Er is koffie, thee en warme choco
lademelk en sfeervolle muziek.
Annie Borst

Bij het afscheid van onze dierbaren steken we
altijd kaarsen aan, met het licht van onze Paaskaars, het symbool van de verrezen Christus.
Niet de dood, niet het verdriet heeft uiteindelijk
het laatste woord, maar het Licht!
Ook al is uw geliefde ergens anders begraven
of gecremeerd, we kunnen met elkaar op dinsdag 2 november op de begraafplaats naast de
Goede Herderkerk het Licht delen, zien, voelen
en beleven.
Graag ontmoeten wij u bij een korte viering in
de kerk om 19.30 uur. Het Dames- en Herenkoor
zal deze viering muzikaal omlijsten. De namen
van de parochianen die dit jaar zijn overleden,
worden met name genoemd. Maar natuurlijk
herdenken we al onze dierbare overledenen.

Graven bezoeken bij de Laurentius

Op de avond van Allerzielen verwachten we
weer alle families van overledenen van het afgelopen jaar in de kerk. De namen van de overledenen worden genoemd en daarnaast is er
een flinke lijst met gebedsintenties. Vorig jaar
hebben we, vanwege het geringe aantal mensen dat in de kerk mocht, de viering in tweeën
gedeeld, maar dit jaar hopen we weer met meer
mensen te mogen gedenken. We weten dat
mensen daar steun aan hebben, dus zijn wij blij
dat het weer kan! Na de viering op 2 november
om 19.00 uur gaan we naar het kerkhof om daar
de overleden te gedenken.

“Allerzielen in het Licht” –
De Goede Herder

Allerzielen is de dag waarop in de RK-kerk alle
gelovige zielen van gestorvenen worden herdacht.

Ave Maria in de Laurentius

In oktober bidden we in de Laurentius iedere donderdagavond het Rozenkransgebed. Als u dit leest is alleen 28 oktober nog over. Steun vragen aan Maria is
een eeuwenoud gebruik en, met alle ellende in de wereld, nog steeds hard nodig. En hoe fijn is het dat we, al is het zachtjes, de Marialiederen weer mee mogen zingen! Zoals overal zijn de kerkkoren weer begonnen met repeteren. Nog
voorzichtig, met voldoende afstand tussen de zangers en zangeressen, maar
het mag weer. Zo gaan we langzaam weer een klein beetje naar een normale
wereld. Natuurlijk nemen we alle opgedane ervaringen uit de afgelopen periode
met ons mee naar de toekomst. Want veel nieuwe initiatieven en aanpassingen
zijn doorgevoerd. Daar hebben we van geleerd. Laten we voor alle ontwikkelingen, oud en nieuw, dankbaar zijn en ervan genieten.
Marianne Turk

Bestuurslid gezocht voor het straatpastoraat

De Stichting Straatpastoraat Leiden is op zoek naar
een nieuw bestuurslid met een RK achtergrond.
De Stichting werd in 2010 opgericht door mensen vanuit verschillende
Leidse kerken en heeft als doel laagdrempelige pastorale zorg te verlenen aan dak- en thuislozen in Leiden. De Stichting heeft daarvoor een
parttime straatpastor in dienst. Elke maand wordt er een viering gehouden in De Bakkerij, waar de straatpastor ook haar werkplek heeft.

Aansluitend gaan wij met Pastoor Broeders
naar het kerkhof voor gebed, het zegenen van
de graven, de wensboom, de bloemenhulde in
de vorm van een hart en samenzang. Aansluitend een samenzijn met een warm drankje. Van
harte welkom!
Werkgroep Allerzielen in het Licht Goede Herder

Op weg naar Kerstmis

In parochiekern De Goede Herder zijn op de
zondagen in de Advent speciale samenkomsten
voor de kinderen tijdens de vieringen om 9.30
uur.
Bij aanvang worden zij begeleid naar de sacristie waar uit de bijbel een verhaal wordt gelezen
en aansluitend met de kinderen creatief aan de
slag wordt gegaan.
Met elke week een kaarsje erbij gaan we samen
op weg naar Kerstmis. Van harte welkom!
Werkgroep Gezinsvieringen Goede Herder

Het bestuur van de Stichting, dat 6x per
jaar vergadert, heeft een vacature voor
een lid met een RK achtergrond. Wees
gerust: de taken van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn al
verdeeld. De bestuursleden kunnen, als ze dat willen, meehelpen bij de
viering of bij activiteiten zoals de jaarlijkse boottocht en het kerstdiner.
Voor meer info: www.straatpastoraatleiden.nl of neem contact op met
bestuurslid Ber Langezaal (06 – 38961338).
Oktober - november 2021 - Rondom Petrus en Paulus
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Regio Noord Parochiekernen

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

Flexibiliteit in de Sint Josephkerk
Zondag 19 september heeft de
voorzitter van de locatieraad Kees
van Hees aan het eind van de Mis
uitleg gegeven over de restauratie. Na een overzicht van de diverse fasen en een financiële oproep,
vroeg hij ook om begrip als er
soms wat fout loopt of anders dan
gepland. De Sint Josephgemeenschap is gelukkig wel wat gewend
en altijd erg flexibel en vindingrijk
geweest.
Dat is nu ook weer te zien bij de
kinderwoorddienst. Nu een zijvleugel van de
kerk en alle zalen afgeschot zijn, wordt deze in
het voorportaal gehouden! Daar staan de stoeltjes en de materialen opgeslagen. Ondertussen

Livestream H. Lodewijk blijft

Gelukkig zien we in Noord bijna iedereen weer
terug in de kerk en zelfs wat nieuwe gezichten!
Dat betekent dat het aantal ‘live livestreammeebidders’ van de Zondagsmis is afgenomen
tot een aantal van rond de 35. Maar de Mis
wordt nadien nog (gedeeltelijk?) teruggekeken,
zo’n 140 keer. En wie wil kan de preek (nog een
keer) beluisteren. Zeker als het gaat om een
preken-serie, zoals in de oktobermaand over
Sint Joseph in de vijf blijde Mysteries van de
Rozenkrans.

zitten aan de andere kant van de kerk op het
priesterkoor de misdienaars braaf te luisteren
naar de lezingen en de (lange!) preek. Het misdienaar-college telt momenteel 24 leden!

Pastoraatgroep Noord bezint zich op komende tijd

Activiteiten voor de tieners zijn weer opgestart.
Voor de Josephkerk staat het jaar van restauratie en renovatie ook in het teken van de ‘renovatie’ van ons geloof. De titel van Father Mellons

Nieuw initiatief: Resurrexit

Af en toe zien we weer het bekende gezicht
van onze oud-kapelaan Remery. Naast het
jongerenpastoraat in Luxemburg blijft hij
wereldwijd actief met Twitteren met
God. Het nieuwe boek Online met
heiligen, is een aanrader! Wellicht
ook voor de Goedheiligman? Verkrijgbaar in de Lodewijkpastorie.
Twitteren met God en het
Katholiek Alpha Centrum beginnen met een nieuw aan-

boek Als God renoveert, sluit hier mooi bij aan.
Naast de bestaande catechese-bijeenkomsten
(online en offline) wordt gekeken of er een
nieuwe Rafaëlgroep gestart kan worden. Dat
is een gespreks- en ontmoetingsgroep,
voor mensen die zelf wellicht wat minder contacten hebben, maar graag iets
leren en delen over het geloof.
De houten schotten in de Sint Josephkerk nodigen uit om er afbeeldingen op
te hangen die of bij het kerkelijk jaar horen of bij het Jaar van de Sacramenten.
We gaan ze zo de komende tijd benutten
en van de nood een deugd maken. Het
Jaar van de Sacramenten levert nog
meer initiatieven op die we vooral in
2022 hopen te realiseren.

Meer dan 1000 mensen hadden zich opgegeven voor de conferentie over
de missionaire parochie in maart 2020 in Oudenbosch met de ‘kleine Sint
Pieter’. Ook uit onze parochie zouden bussen rijden. Maar toen kwam
corona. Nu zijn we bijna twee jaar verder. De conferentie
vindt plaats op 24 en 25 maart 2022, in Breda, want er
worden nu al 2000 deelnemers verwacht!
In de maand oktober is de kick-off, de aftrap op weg naar
Rondom Petrus en Paulus - Oktober - november 2021

Oud papier bij de Sint Joseph verleden tijd

14 augustus was de laatste mogelijkheid om
de kranten in te leveren bij de containers in de
Alexanderstraat. Daar de bouw aan deze kant
gaat aanvangen, hebben we afscheid genomen
van een volgens mij best wel lange traditie, dat
week in week uit iedere zaterdagochtend tussen 11 en 12 uur een ieder zijn kranten kon wegbrengen. Bij deze grote dank voor de vrijwilligers die er altijd voor zorgden dat dit door kon
gaan. De laatste jaren waren dat Fons, Frans,
Perry, Nico …. Grote dank, en wellicht dat er binnenkort een andere plek komt, waar we onze
kranten weer achter kunnen laten!
Frits Biesjot, een trouwe krantenbrenger

PS Inderdaad heeft de evenementengroep decennia lang week in week uit oud papier verzameld en was Alexanderstraat 1A ook een beetje
een ontmoetingsplek. Toen het oud papier nog
goed geld op bracht, werden hiermee opknapprojecten rond de Sint Joseph gefinancierd.

bod aan parochies: Resurrexit (Hij is verrezen).
Deze twee stichtingen hebben niet alleen een
ruim aanbod aan materialen en methoden
voor parochie vernieuwing, maar willen nu ook naar andere parochies
toe gaan. Dat is het nieuwe van dit
aanbod: maatwerk. Op donderdag
4 november wordt dit initiatief
gelanceerd met een Webinar van
20.00 – 21.00 uur. Te volgen via:
www.rk-alphacentrum.nl.

Kick off conferentie Missionaire Parochie
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de conferentie. Het gaat om twee avonden met webinars.
* Donderdag 28 okt 20.00-21.30 uur Webinar met Father Mallon. Hij is
priester in Canada en is een van de hoofdsprekers op de conferentie. Zijn
visie op parochie vernieuwing is te vinden in zijn boek Als God renoveert.
* Vrijdag 29 okt 20.00-21.00 uur Webinar met diverse deelgroepen om al een soort voorproefje te krijgen van de conferentie.
U kunt zich voor de avonden aanmelden via de website: https://
missionaireparochie.nl/nieuws bij: Online-Kickoff ...

Regio Zuid Parochiekernen

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

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

Drie projecten in Regio Zuid

Laudato Sí, is sinds najaar 2019 een project over
zorg voor de Schepping en de Schepselen (de
zorg voor het gezamenlijke huis), op basis van
de encyclieken Laudato Sí en sinds kort Fratelli
Tutti en geïnspireerd door Franciscaanse spiritualiteit. Dit wordt concreet in vuilraapacties,
deelname aan ‘Groene kerken’, thematische
vieringen, (noveen)gebed en catechese over de
encyclieken.

Voor wie steekt u op 2 november
een kaarsje op?

Ook dit jaar organiseren de Protestantse Wijkgemeente ‘Leiden-Zuidwest’ en de ‘Lam Gods’
een bijeenkomst rond Allerzielen. In ’De Pelgrim’ aan de Apollolaan (Apollotoren 2, begane
grond) kunt tussen 17-19 uur binnenlopen om
een kaarsje aan te steken: Voor iemand die gestorven is, die u mist, waar u veel van houdt of
voor uzelf. Ook is er ruimte voor een persoonlijk
gesprek met pw. Marlene Falke.

Workshop voor (kandidaat-)lectoren: “Tussen Bijbeltekst en lezer”

Deze wordt gehouden op 6 november en draait
om de betekenis van tekst, stemgebruik en houding. Voor iedereen die voorleest in vieringen of
dat zou willen doen. Een zaterdagochtend om
ervaring uit te wisselen en van elkaar te leren.
In de Hartebrug van 10-13 uur met een lichte
lunch. Pw. Marlène Falke leidt de workshop.

Muziekmarkt

Met de succesvolle boekenmarkt nog in gedach-

Gezinskerk is een overkoepelend project waarmee we gezinnen (meer) vertrouwd willen maken met Jezus. Denk hierbij aan hulp bij de geloofsopvoeding thuis en op school, gezinnen be-

ten is er op 13 en 14 november een platen- en
cd-markt voor een goed doel. Bladmuziek, lp’s,
boeken over muziek, cd’s, dvd’s, alles wat we op
dit gebied hebben, stallen we uit. Op beide dagen is de deur van de Petruszaal (links naast de
Petruskerk, Lammenschansweg 40a) geopend
van 11-16 uur.

Buurtinitiatief Zuidwest

Dit organiseert vanuit de vier lokale kerken
viermaal per jaar middagen waarbij elke bewoner van Leiden Zuidwest welkom is. Er is altijd
een spreker, er wordt muziek gemaakt en is er
gelegenheid om in groepjes te praten. Immers,
het doel is zin aan het leven te geven en sociale contacten te bevorderen. Op 23 november
spreekt wetenschapper Rob Tijdeman over
zijn reizen. Op 23 november 14.00- 16.30 u in
het gebouw van het Apostolisch Genootschap,
Cesar Frankstraat 38.

Actie voor Amnesty

Lokale Amnesty groepen hebben inkomsten nodig. Ondanks dat het vrijwilligerswerk is, wor-

Genieten van het mooie nazomerweer
Op 12 september kwamen de communicantjes
naar de Hartebrugkerk voor een mooie terugkomviering gevolgd
door een uitje naar
de Leidse Hout. Daar
hebben ze pannenkoeken gegeten en
was er tijd om in de
speeltuin te ravotten.
Een week later waren
de misdienaars, junior-acolieten en leden
van de cameraploeg

Taizeviering

Gezamenlijk beleefde stilte, gebed, lezing
van de Bijbel en het samen zingen
van Taizé-liederen zijn de ingrediënten voor een Taizeviering. Taizé
is een oecumenische broedergemeenschap in de Bourgondische heuvels
in Frankrijk, waar opmerkelijk veel jonge

aan de beurt.
Dit jaar had
de organisatie iets unieks
bedacht: een
graffiti-workshop! De kinderen (en volwassenen) mochten een uiting van hun geloof op de
muur schrijven. Later in de middag kwamen ze
terug naar de Romanuszaal om van een lekkere
BBQ te genieten. Terwijl de kolen heet aan het
worden waren, hebben wij onze handtekening
gezet op een mooie cartoon van de Hartebrugkerk, getekend door Remco.

mensen, maar ook de wat ouderen, op
afkomen om te delen in geloof en spiritualiteit.
In Leiden zijn jaren geleden Taizé
vieringen begonnen in de Maria
Middelareskerk door parochianen
van de Lam Gods samen met leden van
de Wijkgemeente Leiden-ZW, later

trekken bij de parochiekernen en het toeleiden
naar de Sacramenten. Voorbeelden: een Noachviering bij de start van het schooljaar, Kleuterkerk en natuurlijk de kinderwoorddiensten.
‘Het Binnenste Buiten’ project waarmee we letterlijk en figuurlijk een ‘Open Kerk’ willen zijn en
anderen willen laten ervaren in Wie en wat wij
geloven en kennis willen laten maken met de
Franciscaanse identiteit en spiritualiteit.
Volop plannen maar bij de uitvoering is de hulp
en inzet nodig van veel vrijwilligers. Wij rekenen
op u!
De pastoraatgroep van Zuid: Jan Akerboom,
pw. Marlène Falke, Els Grijmans, Leny van Loon, Cathelijne Louwes, Victoria Twist en Irma Wijnreder.

den kosten gemaakt. Geld komt binnen door
de jaarlijkse landelijke collecteweek en door de
verkoop van Amnesty-producten zoals kaarsen
en kaarten. Dit kan op 27 november in de Petruskerk na de viering. Over de verkoop in andere kerken volgen nog mededelingen.
Activiteiten van Amnesty Leiden zijn onder
meer de jaarlijkse schrijfmarathon (rond 10 december, de Dag van de Rechten van de Mens)
en de petitiekraam op 5 mei in de Douzastraat.
Overleden:
26 augustus:
de heer Johannes M. Kreuger (90) 
Petrus
3 september:
mevrouw Annie Goddijn-van Leeuwen (77) Petrus
4 september:
mevrouw Hilly Engel-Barends (70) 
Petrus
5 september:
de heer Aad van Leeuwen (73) 
Lam Gods
10 september:
mevrouw Ali Boheemen-Mooren (91)  Hartebrug
23 september:
mevrouw Johanna Le Maitre-Overdevest (86)
Petrus
Vieringen met kinderwoorddienst:
Zo 31 okt Hartebrug
Zo 7 nov Hartebrug
Za 13 nov Petrus
Zo 21 nov Hartebrug
Zo 28 nov Maria Middelares en Hartebrug
Zo 5 dec Hartebrug
Za 11 dec Petrus
Zo 12 dec Maria Middelares en Hartebrug
13 nov
11 dec

Vriendjes van Franciscus op
Hartebrug (15:30-17:00)
Adventsactiviteit voor kinderen
(14:00-15:30)

haakte ook Geloofsgemeenschap De Verbinding aan. Er zijn plannen kerken uit heel
Leiden erbij te betrekken.
De eerstvolgende Taizé-viering wordt gehouden op zondag 14 november om 19 uur
in de Petruskerk. Iedereen is welkom!
Namens de Oecumenische Taizégroep Leiden,
Mieke van der Heijden
Oktober - november 2021 - Rondom Petrus en Paulus
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Vieringen in de periode van 23 oktober tot en met 12 december 2021

Liturgiekalender
Regio

Oost

Oktober

De Goede Herder

23 za
24 zo
30e zondag door het jaar

09.30 EV - pastoor Broeders

30 za
31 zo
31e zondag door het jaar

Regio

St. Jan’s Onthoofding

Noord

Regio

Zuid

H. Laurentius

H. Lodewijk

St. Joseph

Hartebrug

11.00 WG

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

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

_

_ _

H. Antonius/Maria Middelares

17.00 EV - pastoor Smith

19.00 EV - pastoor Broeders

09.30 EV - pater Moons

17.00 EV - pastoor Smith

19.00 WG Allerzielen
09.30 EV - pastoor Broeders

St. Petrus

11.00 EV - pastor Wessel
14.30 Allerzielen
op begraafplaats

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

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

Internet

09.30 WG - PW Falke
Allerzielen

23
MM 24

30
ANT 31

6 za
7 zo
H. Willibrord

13 za
14 zo
33e zondag door het jaar

20 za
21 zo
Christus Koning

27 za
28 zo
1e zondag van de Advent

19.30 viering waarna
naar begraafplaats

1

09.00 EV - pastoor Smith

19.30 EV - pastoor Broeders
19.00 viering waarna
naar begraafplaats

19.00 EV Latijn - pastoor Smith

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

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

11.00 EV - pastor Wessel

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

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

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

17.00 EV - pastoor Smith
11.00 EV - pastoor Broeders

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

13
MM 14

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

20
09.30 EV - pater Kortekaas ANT 21

27
		
09.30 EV - pastoor Broeders MM 28
		

DecemberDecember
4 za
5 zo
2e zondag van de Advent

17.00 EV - pastoor Smith

19.00 EV - pater v.d. Eijnden
09.30 EV - pastor Wessel

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

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

09.00 EV - pastoor Smith

19.00 EV - pastoor Smith

11.00 EV - pastor Cross

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

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

11.00 EV - pastor Wessel

8 wo
Maria Onbevlekt Ontvangen
11 za
12 zo
3e zondag van de Advent

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

Vieringen in:
ANT = Antoniuskerk
MM = Maria Middelareskerk

6

17.00 EV - pastoor Smith

11
09.30 EV - pastor CrossMM 12

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.hhpp-oost.nl/
sint-jan

www.hhpp-oost.nl/
h-laurentius

www.lodewijkparochie.nl

www.stjosephleiden.nl

www.hartebrug.nl

www.rkleiden.nl/
st-petrus
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09.30 EV - pastoor BroedersANT 5
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19.00 WG
09.30 WG

Zijlpoort, Haven 64
Iedere 1e dinsdag 10.00 u. EV;
2 nov., 7 dec., 4 jan. 2022
Hof van Roomburgh 46
Zondag 10.30 u. EV, maandag en
donderdag 18.00 u. EV, andere
dagen 18.00 u. WG

Maandag

9.00 EV Lodewijkkerk

9.00 EV Sint Petruskerk
19.00 EV Lodewijkkerk

Woensdag

Donderdag

9.00 EV Lodewijkkerk

Vrijdag

9.00 EV Sint Petruskerk
19.00 EV Lodewijkkerk

19.00 EV - pastoor Broeders
09.30 WG

09.30 WG

17.00 EV - pastoor Smith
11.00 WG

Kapel RK-Begraafplaats

9.00 EV Lodewijkkerk
18.30 Aanbidding en biecht
19.00 EV Sint Josephkerk

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

19.00 EV - pastoor Broeders
09.30 EV - pastoor Broeders

6
09.30 EV - pastoor BroedersANT 7

17.00 EV - pastoor Smith

19.00 EV - pater v.d. Eijnden
09.30 WG

Andere vieringen

Dinsdag
17.00 EV - pastoor Smith

11.00 EV - pater Kortekaas

2

09.00 EV - pastoor Smith

19.00 EV - pastoor Broeders
09.30 EV - pater Kortekaas

Bij de Lodewijk-, De Goede Herder-, St. Jan- en Hartebrugkerk
zijn de vieringen ook te volgen
via livestream.
Meer info op hun websites.

Kapel Roomburgh,

NovemberNovember
1 ma
Allerheiligen
2 di
Allerzielen

Livestream

www.lamgodsleiden.nl

Zaterdag

9.30 EV Lodewijkkerk

Zondag

17.00 Poolse mis
		
Sint Josephkerk

Liturgische feesten
Do 28 okt Feest van apostelen
Simon en Judas
Ma 1 nov Hoogfeest van
Allerheiligen
Di 2 nov Gedachtenis van
Allerzielen
Zo 7 nov Hoogfeest van Willibrord
Di 9 nov Feest van kerkwijding
van de Lateraanse
Basiliek
Zo 21 nov Christus, Koning van
het Heelal
Zo 27 nov 1e zondag van de Advent
- Jaar C - Lucasjaar
Di 30 nov Feest van Apostel Andreas
Wo 8 dec Hoogfeest van de
Onbevlekte Ontvangenis
van Maria

Twee bekende martelaressen

22 november kent ieder koorlid:
de gedachtenis van de heilige
Cecilia. Vreugde zong in haar
hart toen ze de kracht ontving
om als martelares haar leven
voor Christus te geven.
Op maandag 13 december vieren
we de heilige Lucia. Vanwege
haar naam (lux = licht) worden er
van oudsher lichtprocessies gehouden. Zie de kalender op blz. 8.

Oktober - november 2021 - Rondom Petrus en Paulus
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Activiteitenagenda

In de periode van 27 oktober tot en met 12 december 2021

O K TO B E R

Wo 27 Lezing over de wonderlijke
pastoor van Ars

20.15 – 21.30 uur via zoom,
Lodewijksite. Door pastoor Smith

Do 28 en Vrij 29 Webinars Missionaire parochie Zie blz. 4
Vr 29 Film en Spiritualiteit:
‘A Beautiful Day in the
Neighborhood’
19.15 - 22.00 u. Romanuszaal.
Vanaf 19.00 u. staat de koffie
klaar.

Za 30 Vieringen in de Sint Jan
vanwege Allerzielen Zie blz. 3
Zo 31 14.30 – 17.30 uur gebed op
begraafplaats bij de Sint Jan

Willibrord en een Roepingenklimaat
In een zeer roerige
tijd kwam Willibrord
met twaalf mensen
in 690 naar ons land.
Door contacten te
zoeken met mensen
verkondigde hij de
Blijde Boodschap,
bouwde kerken en stichtte kloosters. Altijd hield hij het evangelie voor ogen.
Het is belangrijk dat wij een sfeer in de geloofsgemeenschappen creëren waarin de
roep van God gehoord kan worden. Essentieel daarbij is dat wij vooral de verbinding durven te maken met jonge mensen
en met heel ons hart luisteren naar hun
levensverhaal.

N OV E M B E R

Ma 1 Allerheiligen Hoogfeest
Di 2

09.00 uur Mis H. Lodewijk
19.30 uur Mis Sint Jan

Allerzielen

09.00 uur Mis Petrus
10.00 uur Mis Zijlpoortkapel met
zegenen van de graven
17.00 – 19.00 uur Voor wie steekt u
een kaarsje op? ’De Pelgrim’ Apollolaan
(Apollotoren 2), is hiervoor open.
19.00 uur Mis Lodewijk (Latijn)
19.00 uur Gebedsviering Laurentius
met gang naar de begraafplaats
19.30 uur Gebedsviering De Goede

Za 6

Herder met gang naar de begraafplaats
20.30 uur Lichtprocessie van Sint
Joseph naar Zijlpoort – zie kader

Pater Pio Gebedsgroep,

Sint Josephkerk, 10.30 – 12.00 uur

Workshop: Tussen Bijbeltekst
en lezer, in de Hartebrug van 10-13
Di 9

20.00 - 22.00 uur pastorie van de
Antoniuskerk o.l.v. Marieke Maes.

Zo 21 Mis en bezinning voor echtparen
met een (nog) onvervulde kinderwens Lodewijkkerk, 13.45 uur.

20.00-21.30 uur, via zoom o.l.v.
Marlene Falke-de Hoogh.
m.dehoogh@hotmail.com

Info bij pastoor Smith

20.15 – 21.30 uur via zoom, Lodewijksite. Door pastoor Smith
Zie blz.2

Za 13 en zo 14 Diaconaal weekeinde
Zie blz. 2

Zo 14 Taizé viering, Petruskerk,

D EC E M B E R

Za 4 Pater Pio Gebedsgroep,

Sint Josephkerk, 10.30 – 12.00 uur

Di 7 2e Advents overweging zie 30 nov. en kader
Wo 8 Hoogfeest Maria Onbevlekte
Ontvangenis
Lezing over Elisabeth van de heilige
Drie-eenheid - 20.15
– 21.30 uur via zoom,
Lodewijksite. Door
pastoor Smith

Zo 12 Vooravond van Sint Lucia

Zijlpoort in het licht van 17.00 uur 19.00 uur. Iedereen kan een kaarsje komen branden en de
warme chocomelk staat klaar.
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19.00 uur. Zie blz. 5

Di 16 Dromen en veranderen met
paus Franciscus, zie 9 nov.
Wo 17 We lezen teksten van Adrienne
von Speyr over het gebed
Do 18 Bijbelstudie

Dromen en veranderen met
paus Franciscus

Do 11 Ontmoetingsmaaltijd Marekerk

Wortels reiken naar voeding! Waar halen wij onze
voeding vandaan? Wat beweegt ons, wat draagt ons,
wie leidt ons? Neem de tijd
om je terug te trekken in je
eigen wortels, om vanuit die
kracht de ander te ontmoeten en de verbinding te maken.
Bijzonder bidden wij in de week van Willibrord om roepingen tot het priesterschap
en diaconaat. Belangrijk daarbij is dat wij
verbinding met elkaar en met God maken.
Misschien spreekt God wel het sterkst in
onrustige tijden of juist in de stilte van ons
hart.
Pastoor Walter Broeders

20.15 – 21.30 uur via zoom, Lodewijksite. Door pastoor Smith

uur met lunch. Door Pw Marlène
Falke-de Hoogh

Wo 10 Lezing over Bernadette van
Lourdes

Voeding en gebed

Di 23 Dromen en veranderen met
paus Franciscus, zie 9 nov.
Wo 24 Lezing over zuster Faustina

20.15 – 21.30 uur via zoom, Lodewijksite. Door pastoor Smith

Di 30 1e Advents overweging met
uitwisseling 20.15 – 21.30 uur via
zoom, Lodewijksite. Door pastoor
Smith (Zie kader hieronder)

Lichtprocessie Vier Advents-overwegingen
2 november
Hoe beleefden zij de allereerste Advent? Hoe helnaar Zijlpoort pen zij ons om de Advent te beleven?
In de Josephkerk is om
20.30 uur een herdenkingsdienst, waarna de lichtjestocht door het park naar de
begraafplaats.
De kaarsen (waarvoor een
bijdrage wordt gevraagd)
kunnen bij de graven van de
dierbaren gezet worden.
Iedereen kan hier zonder
opgave aan deelnemen.

Het gaat dan om Maria, Sint Jozef, de drie Wijzen
en Herodes. In hen allen leeft het verlangen naar
een ‘betere wereld’. Allen zijn zich er van bewust
dat er een Redder moet komen. Maar Maria, de
wijzen en Herodes volgen verschillende routes, die
uiteindelijk naar Bethlehem leiden.
Hoe verloopt de route van de Kerk, hoe verloopt
onze eigen weg in deze Advent 2021?
Overweging met erna gelegenheid tot uitwisseling.
Online via Zoom, inloggen via de Lodewijksite.
Di 30 nov., 7, 14 en 21 dec. 20.00 – 21.00 uur.
Door pastoor Smith.

