
Gebedsvieringen  
 
4 september 
Oecumenische Taizéviering rond het thema 
‘lucht’ 
Vredeskerk 19 uur 
 

14 september 
Vesperviering voor de Schepping 
Antoniuskerk 19 uur 
 

18 september  
Oecumenische viering aan het begin van de 
Vredesweek 
Antoniuskerk 10 uur 
 

Wo 21, Vrij 23 en Zat 24 september 
Wij bidden samen online op deze traditionele 
Quatertemperdagen van bezinning, vasten en 
duurzaam leven.   
17 uur via zoom    
      
https://us02web.zoom.us/j/87043884086?pwd=YUFPSzF4TG

00QTZhSW9meUFhYS9NUT09 
 

Locaties  
Hartebrugkerk, Haarlemmerstraat 110 
 

Sint Antoniuskerk, Boshuizerlaan 11 

Sint Josephkerk, Herensingel 3 

Sint Petruskapel (Zijlpoort), Haven 64 

Sint Petruskerk, Lammenschansweg 40a 

Vredeskerk, Van Vollenhovenkade 24  
 

Website: https://rkleiden.nl/  

Thema Zonnelied 
 
30 september  
Film en Spiritualiteit: “Brother Sun, Sister 
Moon”.  
Een film over het ontstaan van het Zonnelied 
en het leven van de H. Franciscus van Assisi. 
 

Aan de film gaat een eenvoudige maaltijd 

vooraf. Bij het nagesprek is er een drankje en 
een zoutje.  
 

Maaltijd: 17.30 – 18.30 
Film en bespreking: 19.00 – 22.00 
Locatie: Romanuszaal Lange Mare 79 
Opgave bij Marlène Falke-de Hoogh pw.: 
m.dehoogh@hotmail.com   
 

“Geloofd zijt Gij om 
broeder zon, 

Uw zinnebeeld, de 
gouden bron, 

die uitstraalt over 
alle volken. Geloofd 
zijt Gij om zuster 
maan, om sterren, 
die in’t luchtruim 
staan, geloofd om 
broeder wind en 

wolken.” 

 
 

Vanaf 4 oktober is er een kleine tentoonstelling  
over Het Zonnelied in het dagkapel van de 
Hartebrugkerk.  

 
Hartebrugkerk, Haarlemmerstraat 110 
Dagelijks open di-za van 08.30 tot 16.30 
uur; zo & ma 12.30 tot 16.30 uur. 

 

   Parochie HH Petrus en Paulus, Leiden 
 

Programma voor de 
Scheppingsperiode: 
1 sept t/m 4 okt  

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aangeboden door de 
werkgroep Laudato 
Si’ van de Parochie 
HH Petrus en Paulus 

in Leiden 

De Schepping schreeuwt terwijl bossen 
knetteren, dieren vluchten en mensen worden 
gedwongen te migreren vanwege het vuur van 
onrecht. 

Daarentegen, het vuur dat 
Mozes riep op de berg Horeb, 
vernietigde de struik niet. Dit 
heilige vuur bevestigde dat 
God de kreten hoorde van 
allen die leden.  
 

In dit Scheppingsseizoen roept dit symbool van 
Gods Geest ons op om te luisteren naar de 
stem van de Schepping. De werkgroep Laudato 
Si’ van de parochie heeft dit programma in 
elkaar gezet om ons daarbij te helpen.  
 

Er zijn gebedsmomenten en activiteiten voor 
alle leeftijden. Iedereen is van harte welkom 
om bij ons aan te sluiten. 

Photo: Sr. Mariella 
           Erdmann, WI 

 

Meeting ID: 870 4388 4086 

Passcode: 599651 

https://us02web.zoom.us/j/87043884086?pwd=YUFPSzF4TG00QTZhSW9meUFhYS9NUT09
https://us02web.zoom.us/j/87043884086?pwd=YUFPSzF4TG00QTZhSW9meUFhYS9NUT09
https://rkleiden.nl/
mailto:m.dehoogh@hotmail.com


‘Doe u sandalen uit, want de 
plaats waar u staat is heilige 

grond.’   (Exodus 3,5) 

 
 
 

Eucharistievieringen 

 
 
 
 
 
 
 
 

17/18 september 
Vieringen in alle kerken 
Begin Vredesweek 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Activiteiten 
(ook voor de jeugd) 
 

4 september: Startviering met aandacht 
voor kinderen en de Schepping!  
Na de viering gaan de kinderen de 
plantenbakken verzorgen! 
11.15 uur in de Hartebrugkerk 

 

10/11 september: Open Monumentendag  
Met als thema: ‘Duurzaam duurt het langst’ 
De Josephkerk en Zijlpoortkapel zijn open. 
Zie de OMD-gids voor openingstijden. Leden 
van de Laudato Si’ werkgroep zullen aanwezig 
zijn in de Hartebrugkerk op zaterdag 10 -16 
uur en zondag 12.30 – 16.00 uur 

 

17 september: Wereld Opschoondag  
Kom ons afvalploeg versterken! 
 

Iedereen is welkom 
om afval op te 
rapen van 11 tot 12 
uur bij  
de Sint-Petruskerk,  
Lammenschansweg.  

Wij gaan ook met de kinderen ploggen. Start 
14 uur van de Hartebrugkerk, Lange Mare 79. 
En de tieners  gaan in kajaks op het water 
ploggen! Aanmelden voor het kajakken via 
Jan Akerboom janakerboom@casema.nl  

 

 
 

 

 
 

 

Behandel de grond niet 
als vuil, het is een 
levend organisme! 

 
 

De Scheppingsperiode 
thuis – wat kunt u doen? 
 

• Plant uitsluitend biologische bollen deze 
herfst. Want met name in de bollenteelt 
worden veel chemische middelen gebruikt.   

 

• Gebruik geen schadelijke pesticiden in uw 
eigen tuin. Er zijn genoeg natuurlijke 
alternatieven. Egels bv! 

 

• Maak een egelpoort in uw schutting van 15 
cm x 15 cm en voed de stekelige bezoekers 
met katten- of egelvoer.  

 

• Maak gebruik van 
de Gft container. 
Op landelijke 
compostdag mag 
u twee gratis 
zakken compost 
halen voor uw 
tuin!  

 

• Steekschuim (oase) is giftig en bevat 
microplastics. Gooi het nooit in het Gft 
bakje en zorg dat kleine stukjes niet in het 
rioolsysteem of bodem komen. Nog beter: 
Gebruik het überhaupt niet! 

 

 
 
 
 
 

 

• 1 september: Wereldgebedsdag voor 
de Zorg voor de Schepping 
Voorganger Walter Broeders 
12.30 uur Hartebrugkerk  
 
 

• 3/4 september: Eerste Zondag van 
de Scheppingsperiode  
 

 

• 17/18 september: Begin vredesweek  
 

 
• 24/25 september: Einde vredesweek 

 

 
• 4 oktober: Feest van de 
   H. Franciscus van Assisi 

Voorganger:                                          

pater Thijs  Moons ofm conv.   

19u30 Antoniuskerk 

“Ik heb … de jammerklachten … 
gehoord; ik ken hun leiden … Ga 
er dus heen … Ik zal u bijstaan.” 
(Exodus 3, 7-12) 

Een klein laagje aarde en het feit dat 
het regent is het enige dat tussen ons 
en het uitsterven staat’  
(Anna Krzywoszynska, Universiteit van Sheffield) 

 

mailto:janakerboom@casema.nl

