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PAROCHIE HH PETRUS EN PAULUS – REGIO ZUID 

| Actueel nieuws vanuit de Hartebrug, Lam Gods, Petruskerk | februari 2022 | 

 

Rondom Petrus en Paulus 
Begin februari verschijnt de nieuwe uitgave van Rondom Petrus en Paulus. 
Veel nieuws vanuit de parochie. Het blad wordt bij de parochianen 
thuisbezorgd. Niet bij u? Stuur dan een berichtje aan het secretariaat van uw 
kern.  

Luisterend op weg naar de Kerk van morgen | Het is nu 
zo’n drie maanden geleden dat paus Franciscus 
gelovigen heeft opgeroepen deel te nemen aan een 
synodaal proces. Een dergelijk proces laat zich makkelijk 
misverstaan. “Het is”, zegt de paus, “geen parlement of  
opiniepeiling, maar een kerkelijk evenement met de 

Heilige Geest als hoofdrolspeler.” Geen proces dus om aan onze 
persoonlijke wensen, verwachtingen, ongenoegens en teleurstellingen 
uiting te geven. Maar een unieke mogelijkheid om te verstillen, te bidden 
en te luisteren naar wat de Heilige Geest, God, ons te zeggen heeft. En van 
daaruit naar elkaar te luisteren en in gesprek te gaan. Luisteren is hier 
meer dan horen. Het is een wederzijds luisteren waarin ieder iets te leren 
heeft. Van Paus tot vormeling. Samen luisterend op weg naar een Kerk die 
blijvend synodaal kan worden en weer dichter bij de mensen kan komen te 
staan. 
Pw Marlène Falke, belhamel van Zuid 

Ter nadere informatie en inspiratie: 

• Bron: RK Documenten.nl 

• Zeven quotes van paus Franciscus over het synodaal proces 

• Toespraak Paus Franciscus Bisschoppensynode 17 oktober 2015  

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=680&nws=5016
https://www.kerknet.be/pastorale-eenheid-zuid/artikel/7-quotes-van-paus-franciscus-over-het-synodaal-proces
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=6106&al=1
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Pater Leo van Ulden ofm overleden 
Op maandag 24 januari is pater Leo van Ulden 
overleden. Hij werd 79 jaar. Pater Van Ulden 
was sinds begin vorig jaar ernstig ziek. Na zijn 
emeritaat ging hij met grote regelmaat voor 
tijdens vieringen binnen de Regio Zuid. De 
Hartebrug was zijn thuishaven. Zijn preken uit 
het blote hoofd, gekruid met humor, gaven 
blijk van een onconventionele maar altijd 
leerzame kijk op het leven. 

De uitvaart vindt plaats op dinsdag 1 februari in de Hartebrugkerk, om 12.00 
uur. Vanwege de coronaregels is het helaas niet mogelijk om de dienst zonder 
uitnodiging bij te wonen, maar belangstellenden kunnen via een livestream de 
uitvaartdienst volgen. 
 

Jan van den Eijnden ofm schreef op de website van de minderbroeders-
franciscanen een mooi In Memoriam. Hieronder enkele passages daaruit: 

“Leo van Ulden werd geboren op 26 februari 1942 in Leiden. Hij kwam uit 
een katholiek gezin maar, hij heeft er zelf nooit een geheim van gemaakt, 
het geloof en de kerk betekenden er weinig. Leo was de enige die er echt 
iets mee had, die misdienaar werd en op zeker moment de wens te kennen 
gaf om priester en franciscaan te worden. Hij wist zich ondanks alles in zijn 
keuzes door zijn ouders en familie gedragen. Zo kwam het dat hij in 1960 
bij de minderbroeders-franciscanen is ingetreden. In 1964 legde hij zijn 
eeuwige geloften af en in 1967 werd hij priester gewijd. Na zijn priester-
wijding ging Leo werken als priester en pastor in het Bisdom Groningen (nu 
het bisdom Groningen-Leeuwarden) en dat is hij blijven doen tot 2011. In 
dat jaar werd hij gardiaan van de communiteit van de franciscanen in 
Voorhout, een communiteit voor broeders in ruste. ‘In ruste’ was iets wat 
niet zo bij Leo paste. Al snel werd hij een vertrouwd gezicht in de liturgie in 
de Hartebrugkerk in de stad van zijn jeugd, Leiden. Hij is daar later ook 
naar toe verhuisd en heeft zijn taken als gardiaan aan een ander 
overgedragen. 
Leo van Ulden was een pastor en liturg in hart en nieren en hij was het op 
een heel oorspronkelijke manier. Hij hield niet van pappen en nathouden, 
maar kon op een heel vriendelijke en soms ontwapenende wijze zeggen 
wat hij van situaties in de kerk en in het leven van mensen vond, en het 
was altijd voelbaar dat hij dat deed uit grote loyaliteit en trouw.” 
 

Het Leidsch Dagblad stond stil bij het overlijden in de krant van 28 januari.   

https://youtu.be/A0kPBh3SpaQ
https://www.minderbroedersfranciscanen.net/2022/01/24/br-leo-van-ulden-overleden/
https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20220127_70747136
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Informatiemiddag op 19 februari over kerkverbouwing en kerksluiting 
Het parochiebestuur heeft sinds de fusie van 2012 al 
twee kerkgebouwen gesloten (in Leiderdorp en 
Zoeterwoude) en ook in de stad Leiden hebben we er 
teveel door de gestage daling van het aantal 
kerkgangers. In de dorpen gaf het ruimte om twee 
kerken fraai te restaureren (de Goede Herder en de 
Sint-Jan) en zoiets staat ook in Leiden-Zuid te 

gebeuren. Het zal voor veel parochianen van de Lam Gods niet meer als een 
verrassing komen dat er plannen zijn om de Maria Middelareskerk dit jaar te 
gaan verbouwen en de Antoniuskerk niet lang daarna te sluiten. De bisschop 
moet de plannen nog inzien en goedkeuren, maar daarvóór wil het Pastoraal 
Team graag de parochianen van de Lam Gods, regelmatige kerkganger of niet, 
informeren en samen met hen vooruitkijken. Dat zal gebeuren tijdens een 
bijeenkomst op zaterdag 19 februari in de Antoniuskerk, aanvang om 15 uur. 
 

Catecheseactiviteiten 
Bijbelstudie met Marieke Maes | Op een aantal donderdagavonden belicht 
catechete Marieke Maes de lezing van de zondag. Altijd in de pastorie van de 
Antoniuskerk, van 20 tot 22 uur. Eerstvolgende keer is op donderdag 24 februari. 
Workshop ‘Tussen Bijbeltekst en lezer’ | Een workshop voor lectoren over 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. 12 februari van 10 uur tot 13.00 uur met een 
lichte lunch. Locatie: Hartebrug. Pw Marlène Falke-de Hoogh leidt de 
workshop. Graag aanmelden per email: m.dehoogh@hotmail.com. 
Minicursus Katholieke Liturgie | Drie avonden over ons vieren in de Kerk. Hoe 
verloopt het liturgisch jaar? Hoe verloopt een eucharistieviering? Welke 
Bijbelteksten worden gelezen in de mis? Deze avonden worden geleid door 
Sam van Gent, stagiair. Via Zoom, maandagavond 14, 21, 28 feb, 20.00 - 21.30 
uur. 
Graag aanmelden per email: m.dehoogh@hotmail.com. 
 

Actie kerkbalans 
De jaarlijkse Actie Kerkbalans heeft in januari 
weer plaatsgevonden. Velen hebben al hun 
jaarbijdrage overgemaakt, of doen dat per maand of kwartaal. Voor alle 
kernen zijn de kerkbijdragen essentieel. Hebt u nog geen kans gezien uw 
toezegging kenbaar te maken, dan horen we nog graag van u. Veel dank!  

mailto:m.dehoogh@hotmail.com
mailto:m.dehoogh@hotmail.com
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Familieberichten 
Hartebrug | Overleden op 24 januari, pater Leo van Ulden ofm, 79 jaar. 
Lam Gods | Overleden op 23 januari 2022, mw. Gerda de Haan, 84 jaar. 
Dat zij mogen rusten in vrede. 
 
Misintenties februari 
Hartebrug ! Voor het bruidspaar Liesbeth van der Meijden en Gert Koren, die 
zondag 6 februari hun huwelijk sluiten in de Hartebrug, Voor hen die 
gestorven zijn: pater Leo van Ulden, nJoop Kruijs, Overleden ouders 
Neuteboom-Hoogland, Giovanni Ammazzini, Corrie Koren-Hulsbosch Henk 
Hack, Levi Aloysius Visscher, Bart Klein, Hans en Toos Wijgers-Mandemaker, 
Fia Preenen-van Leeuwen, Bernard Krabbendam, Joannes en Maria van 
Kampenhout, Jacomijn van Duin, Ouders De Goede-Juffermans, Margaretha 
Maria de Geest-Barends, Riet Jongmans-de Winter, Riet Karreman, Pater Jan 
van Duijnhoven, Ger Marcellis, Denis en Marie-José Schils-Rommens, pater 
Piet van der Westen. 
Petruskerk | za 5 feb: Hilly Engel-Barends, Martien Hocks, Paul Huisman, 
Catharina van Loon, Fam. Van Schaik-Overes, Leny Stol; za 12 feb: Fam. 
Bruinsma-van Schaik, Hilly Engel-Barends, Martien Hocks, Catharina van Loon, 
za 19 feb: Hilly Engel-Barends, Martien Hocks, Catharina van Loon, Theo van 
Niekerk, Fam. Van Schaik-Overes, Fam. Snijders-Stol; vr 25 feb: Guustaaf 
Roelandse; za 26 feb: Fam. Bruinsma-van Schaik, Hilly Engel-Barends, Martien 
Hocks, Catharina van Loon, Josephien Schoemaker. 
 

 
Gebed tijdens het synodale proces 
Wij staan voor U, Heilige Geest, 
nu we in Uw naam samenkomen.  
Wees de Ene die ons leidt,  
en kom wonen in ons hart. 
Leer ons de weg die we moeten gaan, 
en hoe we hem kunnen aanhouden. 
Geef dat we geen onenigheid 
bevorderen,  
kwetsbaar en zondig als we zijn.  
Laat niet toe dat onwetendheid  
ons op het verkeerde pad brengt  
of partijdigheid onze daden beïnvloedt. 

 
Laat ons in U onze eenheid vinden,  
zodat wij samen de tocht maken naar 
het eeuwige leven  
en niet afdwalen van de weg van 
waarheid en gerechtigheid. 
 
Dit vragen we U, 
die overal en altijd werkzaam bent, 
in de gemeenschap van de Vader en de 
Zoon, voor eeuwig en altijd.  
Amen 
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Coronamaatregelen versoepeld 
Gelukkig zijn de coronamaatregelen weer versoepeld. Onze kerken zijn groot 
genoeg om het reguliere aantal kerkgangers te ontvangen zonder dat 
aanmelding nodig is. Belangrijk is wel dat men de algemene coronaregels in 
acht neemt: handen desinfecteren bij binnenkomst, anderhalve meter afstand 
houden, mondkapje op als men in de kerk loopt. Als het om kerkelijke 
vieringen gaat, hoeft men geen coronatoegangsbewijs (QR-code) te tonen. 
 
Vieringen in februari 2022 

Di 01 Sint-Petrus 09.00 Eucharistieviering, pastoor Smith 

Vr 04 Sint-Petrus 09:00 Eucharistieviering, pastoor Smith 

Za 05 Sint-Petrus 17.00 Eucharistieviering, pastoor Smith, Petruskoor 

Zo 06 Antonius 09.30 Viering van woord en gebed, Sam van Gent 

 Hartebrug 11.15 Eucharistieviering/KWD, pastoor Broeders 

Di 08 Sint-Petrus 09.00 Eucharistieviering, pastoor Smith 

Vr 11 Sint-Petrus 09:00 Eucharistieviering, pastoor Smith 

Za 12 Sint Petrus 17.00 Eucharistieviering, pastoor Broeders 

Zo 13 Maria M 09.30 Eucharistieviering, pastoor Broeders 

 Hartebrug 11.15 Eucharistieviering/KWD, pater Moons 

Di 15 Sint-Petrus 09.00 Eucharistieviering, pastoor Smith 

Vr 18 Sint-Petrus 09.00 Eucharistieviering, pastoor Smith 

Za 19 Sint Petrus 17.00 Eucharistieviering, pastoor Smith, Petruskoor 

Zo 20 Antonius 09.30 Eucharistieviering/KWD, pastoor Broeders 

 Hartebrug 11.15 Eucharistieviering/KWD, pastoor Broeders 

Di 22 Sint-Petrus 09.00 Eucharistieviering, pastoor Smith 

Vr 25 Sint-Petrus 09.00 Eucharistieviering, pastoor Smith 

Za 26  Sint-Petrus 17.00 Eucharistieviering, pastoor Smith 

Zo 27 Maria M 09.30 Eucharistieviering, pater Kortekaas 

 Hartebrug 11.15 Eucharistieviering, pater Moons 
Zondagvieringen in de Hartebrug online bij te wonen via www.hartebrug.nl/vieringen 
Zondagvieringen in de Antoniuskerk online bij te wonen via www.kerkdienstgemist.nl  
Voor alle vieringen in de parochie zie Rondom Petrus en Paulus of www.rkleiden.nl 
 

Hartebrug |Haarlemmerstraat 110 | 071 – 512 04 01| www.hartebrug.nl  
hartebrugkerk@kpnmail.nl | NL29 INGB 0002 5958 00 

Lam Gods | Antoniuskerk, Boshuizerlaan 13 - Maria Middelares, Rijndijk 283 | 
www.lamgodsleiden.nl  

071 – 531 01 62 | secretariaat@lamgodsleiden.nl | NL09 INGB 0000 5272 47 
Petruskerk | Lammenschansweg 40 | 071 – 512 19 12 | www.sintpetrusleiden.nl  

secretariaat@sintpetrusleiden.nl | NL04 INGB 0002 5541 52 
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