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Caritas fuseert tot PCI Petrus en Paulus
Elke parochie heeft een PCI of Parochiële Caritas Instelling voor de zorg voor de minder bedeelden in eigen stad
of dorp, vroeger vooral parochianen maar tegenwoordig
ook andere mensen in nood.
Al vóór de coronacrisis hadden
alleenstaande moeders of uitkeringsgerechtigden moeite de plotselinge
vervanging van een kapotte koelkast
of gestolen fiets te betalen, of nieuw
zeil op de vloer na een verhuizing, en
dat is alleen maar erger geworden.
Naast Vieren (Liturgie) en Leren
(Catechese) is Dienen (Diaconie of
Caritas) een pijler van elke geloofsgemeenschap. Paus Franciscus zegt:
“Verkondig het Evangelie, desnoods
met woorden”. Dat doet hopelijk elke
gelovige, maar georganiseerd is dat
in een PCI. Leiden (en ommelanden)
heeft daarnaast ook Diaconaal
Centrum De Bakkerij.

Drie Caritasfondsen
Na de fusie van acht parochies in
2012 tot de Petrus en Paulus parochie, bleven er drie PCI-en bestaan:

Voor en na de zomer

Zo’n PCI zuil gaat
een rondreis maken
langs onze kerken,
voor extra aandacht
voor de caritas. Op
de foto staat deze
bij de ingang van de
basiliek in Schiedam,
dicht bij de mand
voor inzameling voor
de Voedselbank.

de IPCI Leiden en één PCI voor Stompwijk en één voor Zoeterwoude. Pas eind
vorig jaar heeft de bisschop ook daar tot
een fusie besloten en is de PCI Petrus
en Paulus ontstaan. De oude PCI-en zijn
omgedoopt tot Caritasfondsen: eentje
voor Leiden/Leiderdorp, eentje voor
Stompwijk en eentje voor Zoeterwoude.
Het werk van ondersteuning gaat dus
gewoon door onder de vleugels van de
nieuwe PCI!

Het kapitaal, waarvan de PCI alleen
de opbrengsten mag besteden, is
in het verleden door parochianen
bijeen gesprokkeld via armenbusjes, collectes en legaten. Er staat nu
geld op de bank of is belegd (geoormerkt per gemeente) en de PCI bezit
weilanden, die pacht opbrengen.
Daarnaast is met het parochiebestuur afgesproken dat er af en toe
een diaconale collecte mag zijn.

Noden op het spoor komen

De zomer markeert altijd een overgang. Dit jaar in
het bijzonder, van beperkingen naar alles wat weer
mogelijk is, ook in de kerken.
Deze zomer markeert eveneens een overgang van
dit parochieblad Rondom de Kerk - 112 nummers! naar het nieuwe infoblad Rondom Petrus en Paulus.
Reden hiervan is dat de wereld digitaler wordt. Ook
in onze parochie is deze trend herkenbaar. Elke regio, Noord, Zuid en Oost, heeft
een eigen digitale nieuwsbrief
of weblog met lokaal en actueel nieuws. Vandaar dat het

parochieblad wordt ingewisseld voor een infoblad.
Dit wordt minder dik, maar wél met alle belangrijke informatie voor de hele parochie. In het najaar
komt er ook een nieuwe website, waarop snel alle
parochieinformatie is te vinden. We danken Joke
Sorgdrager en al degenen die jaren lang ons een
prachtig parochieblad hebben geboden.
We wensen u een goede en aangename zomer toe,
onder de hoede van de Heer.

Rondom

Petrus en Paulus
Infoblad RK parochie - Leiden en ommelanden

Namens Pastoraal Team en
bestuur, pastoor Smith

Belangrijk is dat we de noden op
het spoor komen, want veel mensen
schamen zich voor hun geldzorgen
en wachten te lang met hulp vragen.
Dus als u vermoedt dat iemand hulp
kan gebruiken, laat het dan weten
aan de pastoor of stuur een brief
naar Lorentzkade 16A te Leiden
of mail naar petrusenpauluspci@
gmail.com. In 2020 is zo’n € 8000,uitgegeven aan individuele hulp en
€ 14.000,- aan de Voedselbank, De
Bakkerij etc.

Contactadressen

HH. Petrus en Paulusparochie

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.
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‘Twitteren met GOD’ groeit verder

Van Crisis naar Kans…
Onder deze titel zijn vanaf het begin van de coronacrisis artikelen geschreven in onze Rondom de Kerk. Tijdens de crisis is er
heel veel gebeden.

Uit een klein zaadje kan iets groots
groeien zegt de Bijbel (Mt 13:31-32).
Leidse jongeren gingen samen op
zoek naar antwoorden op hun vragen, met veel aandacht voor de logica van het geloof. Dat was het begin
van het wereldwijde multimediainitiatief ‘Twitteren met GOD’.
Oud-kapelaan Michel Remery schreef
een boek en maakte samen met jongeren een app, video's, social media... Momenteel is het vertaald in
zo’n 30 talen en wordt dagelijks door
duizenden mensen gebruikt. De volledig herziene bestseller ‘Twitteren
met GOD’ is in een nieuw jasje gestoken.
Nieuw in Nederland is het boek
‘Online met Heiligen’, met een gratis

app voor jong en oud om de ‘social
media’ van de heiligen te volgen of
een selfie met hen te maken. Ook Nederlandse heiligen kregen een plek.
Het meest recente boek ‘God woont
naast je’ geeft antwoord op sociale
vragen uit het dagelijks leven: moet
ik een bedelaar geld geven? Kan ik
als christen aan politiek doen? Waarom is afval scheiden zo christelijk?
Remery schreef ook een volledige
geloofscursus voor jong en oud,
getiteld ‘Samen groeien in geloof’,
gericht op zowel beginnende groepsleiders, als ervaren leraren.
Bestel via www.carolusbooks.com of
de boekhandel. Bij grote aantallen
zijn korting en afhalen in Leiden
mogelijk, schrijf naar: sales@
tweetingwithgod.com.

Catechese van de Goede Herder
Afgelopen jaar is een bijzonder jaar
geweest. In de adventtijd moesten we
vanwege de lockdown abrupt stoppen. Vlak voor Pinksteren konden we
weer samen komen. Na de lockdown,
tegen het einde van het seizoen zijn
er toch nog 4 bijeenkomsten geweest. Tijdens deze bijeenkomsten
zijn kinderen tijdens een heilige Mis
uitgenodigd om na te denken of het
hun tijd is, zich voor te bereiden op
het ontvangen van hun Eerste heilige Communie. Een aantal kinderen
heeft hier ja op gezegd. Na de zomer

starten zij met de voorbereidingen.
In juli wordt er begonnen met de
verbouw van de zalen van de Josephkerk, daarom gaan wij verhuizen.
Wij doen onze best om op één locatie
te blijven.
Nieuwe aanmeldingen zijn van harte
welkom! De catechese is voor kinderen van 3-12 jaar.
Info www.catechesegoedeherder.nl
of mail naar info@
catechesevandegoedeherder.nl.
Team Catechese van de Goede Herder
Leiden

Vakantiesluiting Centraal Secretariaat
Het Centraal Secretariaat van de HH. Petrus en Paulusparochie is gesloten van
maandag 12 juli tot en met zondag 8 augustus. Daarna zijn de openingstijden
weer van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur.

In het begin van de coronacrisis kon
dat niet meer in de kerk. Gelukkig
was de livestream er heel snel, waardoor de HH. Missen konden worden
meegevierd, er kon worden mee gebeden en er was de mogelijkheid om
de geestelijke Communie te ontvangen. Daarnaast hebben wij, via Zoom,
met veel mensen de
Rozenkrans gebeden, op de voorspraak van de Moeder Gods, dat de
crisis snel over zou zijn…het heeft
lang geduurd, maar gelukkig komt
het einde in zicht.

Wees ervan overtuigt dat Jezus met
u mee bidt. Misschien merkt u daar
helemaal niets van, maar toch…
wees verzekerd van Zijn aanwezigheid, van Zijn gebed. Misschien
wordt u wel eens opstandig als u niet
de juiste woorden kunt vinden om
te bidden. Ook de apostelen hebben
een keer aan Jezus gevraagd: “Heer,
leer ons bidden”. En Jezus Hij heeft
de apostelen leren bidden, dat mooie
gebed, het Onze Vader.

… maar niet zonder gebed
Van crisis naar kans. Dit kan niet
zonder het gebed. Ik werd getroffen
door een uitspraak van paus Franciscus: “Jezus bidt ook voor ons, men-

sen die op aarde leven”. Wij staan
hier misschien niet zo snel bij stil,
maar weet u gesteund door het ge-

Joseph, leven in het nu
Voor mij ligt een kleine
plaquette van brons. Het
verbeeldt de H. Joseph,
met in zijn hand een gereedschapskist en op zijn
schouder een balk. Zijn
blik is vooruit gericht,
zijn gedachten wellicht
bij de klus die geklaard
moet worden. Naast hem
Jezus.Hij heeft draagt enkele planken met zich mee en ziet op naar Joseph. Wachtend, zo lijkt het, op zijn
aanwijzingen. Behulpzaam aan de
man die Hem tot een vader is. Op de
achtergrond Maria. Vanuit huis kijkt
ze de beiden na. Wat mij raakt, is de
onschuld van het moment. Niets wijst

op weg die gegaan moet
worden. Het meegenomen
hout vormt zich nu geen
kruis, zoals in de Kindsheidverhalen. Even lijkt
het allemaal niet van belang. Slechts het werk van
de dag, dat gedaan moet
worden. Een leven in
het nu. Hier is de
H. Joseph, Jezus tot gids. Een uitnodigend doorkijkje: “H. Joseph, wees
ook een vader voor ons en leid ons op
onze levensweg...”
Marlène Falke-de Hoogh,
pastoraal werker
Het volledige gebed is te vinden in de
apostolische brief: Patris Corde p.28.

Jozef in Museum Greccio
In het kader van het door onze paus
uitgeroepen Jozefjaar, heeft Jan van
Loon, beheerder van Museum Greccio
onder de Hartebrugkerk, een expositie van veel beeltenissen van Jozef
en de H. Familie samengesteld. Wilt u

bed van Jezus als u bidt. Misschien
hebben wij wel een moeite met bidden, misschien kunnen wij de juiste
woorden niet vinden om te bidden…
en dan toch is Jezus aanwezig, die
ons wil helpen. Ieder moment van de
dag krijgen wij weer de kans om te
bidden.

een indruk hiervan zien, kijk op www.
petrusenpaulusleiden.nl, daar staat
een impressie van de tentoonstelling. Op www.museumgreccio.nl kunt
u zien of het museum in de komende
tijd weer kan worden bezocht.

En, weet u gesteund door Jezus, Hij
bidt met heel veel liefde voor ons! Wij
mogen altijd op Hem, op Zijn gebed
rekenen.
Diaken Clavel

In gedachten
Vakantie en vrij zijn
zomer en vakantie
ze horen bij elkaar
we maken onze plannen
zoals ieder jaar
vakantie betekent ook: vrij zijn
maar dat geldt niet voor iedereen
er zijn nog heel veel mensen
die niet echt vrij zijn om ons heen
toch kun je zelfs met verdriet,
tegenslag, zorgen en pijn,
waar je ook bent, ver weg of thuis
je vrij voelen en gelukkig zijn;
want juist in moeilijke tijden
is IEMAND ons altijd nabij
en wie op Hem blijft vertrouwen
voelt zich overal vrij….
José Simons-Castelein
Rondom de Kerk - Juli|Augustus 2021
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Heel veel dank aan
onze trouwe
adverteerders!
In de afgelopen 16 jaargangen
hebben de adverteerders de
uitgaven van ons parochiemagazine ‘Rondom de Kerk’
mede mogelijk gemaakt. Deze
ondersteuning hebben we
bijzonder op prijs gesteld!
In de 17e jaargang komt een
nieuw Infoblad als opvolger
van Rondom de Kerk: ‘Rondom
Petrus en Paulus’. Dit Infoblad
bevat geen advertenties meer,
en is ook minder dik dan de
Rondom die u gewend bent.
Aan alle adverteerders: onze
dank voor uw betrokkenheid
is groot! U wordt nog persoonlijk bedankt door ons parochiebestuur. Hier past ook een
woord van dank voor alle mensen die al die jaren de contacten met adverteerders hebben
onderhouden, niet in de laatste plaats Jos Versteegen.

Officiële start bouw nieuwe
Sint Josephkapel

Vrijheid is een keuze

Op 12 mei 2021 is de eerste paal van de nieuwe Sint Joseph
kapel in de grond gegaan, onder toeziend oog en met de
zegen van
Rector
Hofstede.
De andere
veertien
palen zijn
via hetzelfde
unieke mortelschroefsysteem, dat tril- en
geluidsarm is, in de grond gezet.
Een bijzonder heuglijk moment, want hiermee
wordt een jarenlang gebed op initiatief van
Rector Hofstede (en inzameling van de benodigde financiën) verhoord.
De Sint Josephkapel wordt tussen het Rijn-Schiekanaal en het RK Zorgcentrum Roomburgh, opgetrokken.
Voordelen van de kapel, die aansluitend aan het
zorgcentrum gebouwd wordt, zijn dat de bewoners van het zorgcentrum de kapel van binnenuit
makkelijk kunnen bereiken, dat de kapel hen alle
benodigde faciliteiten biedt en dat ook mensen
van buiten Roomburgh de kapel makkelijk binnen kunnen gaan voor het vieren van de dagelijkse heilige
Mis, voorafgegaan door het Rozenkransgebed.
De komende mijlpalen zijn: het bereiken van het hoogste
punt (pannenbier), het plaatsen van het kruis op de kapel
en de consecratie van de kerk door onze bisschop, mgr. Van
den Hende. Er wordt alles op alles gezet om de Sint Josephkapel nog in dit Josephjaar te realiseren.
Uw gebed hiervoor wordt enorm op prijs gesteld.

uitvaartverzorging

T E A M

Het afgelopen jaar hebben veel mensen zich onvrij
gevoeld. Allerlei restricties beheersten het dagelijks leven:
in de kerk, thuis, in de winkel, op het werk en op straat.
Nu het zomer is en er meer versoepelingen zijn, voelen wij ons wat
meer vrij om ons te bewegen. Een
drankje op een terras, we ontvangen in onze huizen meer gasten en
genieten met elkaar van een heerlijke vakantie. Maar wanneer zijn
wij nu echt vrij?

Keuze
Wat is vrij zijn? Vrij voor de wereld en vrij voor God, zijn twee
verschillende keuzes. Vrij zijn voor de wereld betekent voor
veel mensen dat zij willen doen wat zij op dat moment willen
doen. Eigenlijk met zo min mogelijk regels en zonder een toeziend oog. Vrij voor God betekent je richten op God en je door
Hem laten inspireren om op een nieuwe manier naar het leven
te kijken, met andere ogen, ja met de ogen van Jezus zelf.

Vakantie
In het woord vakantie zit het woord vacare, vrij zijn. Vacare
Deo betekent voor kloosterlingen: leeg zijn voor God. Juist in
die vrije vakantietijd mogen wij ons openstellen, ons overgeven aan die vrijheid en aan wat je dan ziet, hoort of voelt,
zonder het vele moeten, dat ons iedere dag weer bezighoudt.
Je gaat de wereld, de mensen en de natuur op een andere manier bekijken, ja met andere ogen zien.

Brief

071 5 12 21 12

dag en nacht bereikbaar
Z

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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Voor mij ligt het boekje ‘Houvast’:
een briefwisseling tussen bisschop
de Korte en scriba René de Reuver.
Zij schrijven elkaar brieven over
datgene wat hen in de coronatijd
bezighoudt. Een mooie opdracht
voor ons in deze vakantietijd: laten
wij elkaar eens een brief schrijven,
aan uw dochter of zoon, ouder of
vriend(in) over wat u heeft geraakt, pijn gedaan of gemist heeft in
deze coronatijd. Welke vragen heeft u, welke antwoorden
zoekt u of hoe ziet u de toekomst.
Schrijft u een brief aan iemand van
het Pastoraal Team, u krijgt een
serieuze brief van ons terug. Doe u
mee? Een mooie mail kan ook!

Van harte wens ik u en jullie allen
een mooie vakantietijd toe!

Pastoor W. Broeders

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

Einde van een tijdperk
Van sommige zaken denk je dat het altijd zo zal blijven.
Gelukkig niet de coronabeperkende maatregelen, maar wel
dit blad. Toch is dat niet zo: Joke Sorgdrager heeft na 16
jaargangen besloten er een punt achter te zetten als hoofdredacteur.
Dat was even schrikken, maar daarna heeft het bestuur gedacht dat het ook een goed moment is om eens te kijken naar
hoe we willen communiceren in onze grote fusieparochie.
Het staat buiten kijf dat internet in de voorbije 16 jaren een
revolutie op het gebied van communiceren heeft gebracht.
Dat heeft ook consequenties voor dit blad. Heel veel parochianen, ook de oudere, lezen de digitale nieuwsbrieven, die door
de eigen kern of regio worden rondgemaild. Daar heeft de
coronacrisis zeker bij ‘geholpen’: mensen zaten thuis en waren voor contacten met vrienden of familie aangewezen op
de telefoon of de computer als ze er beeld bij wilden. Met wat
hulp lukte dat inloggen wel!

Nieuw infoblad
Maar goed, ‘heel veel parochianen’ is nog lang niet alle! Vandaar dat we hard werken aan een nieuw blad dat na de zomer
gaat verschijnen, net zo vaak als dit blad, dus zevenmaal per
jaar. Bij het honderdste nummer eind 2019 heb ik al teruggeblikt op de grote verdienste van dit prachtige blad om de
afzonderlijke parochies bijeen te brengen. Joke Sorgdrager en
vormgever van het eerste uur Jos Versteegen verdienen daarvoor (nogmaals) alle lof.

Blijde boodschap verkondigen
We hebben naar
elkaar en naar
buiten een blijde
boodschap te
verkondigen, op
het gebied Liturgie, Catechese,
maar ook van Diaconie. We willen een geloofsgemeenschap
zijn die gekeerd is naar de wereld. Daar zijn de noden hoog en
groter geworden door de pandemie. Het bestuur heeft overlegd met de gefuseerde PCI en met De Bakkerij, vormen waarin onze naastenliefde zichtbaar wordt. Zie daarvoor elders.
(Pagina 1, red.)
Verder is het bestuur druk met het afbouwen van de coronabeperkingen en kijkt weer volop vooruit. Daarvoor is onderhoud en waar nodig restauratie van de kerkgebouwen een
belangrijke voorwaarde, maar de veerkracht en vitaliteit van
de geloofsgemeenschappen zit natuurlijk niet in stenen maar
mensen zoals u. We hopen na een welverdiende zomerstop
weer een beroep op alle meelevende parochianen te mogen
doen.
Wilbert van Erp,

vicevoorzitter HH. Petrus en Paulusparochie

www.petrusenpaulusleiden.nl
Rondom de Kerk - Juli|Augustus 2021
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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.

Eerste heilige Communie

Vanuit de Josephkerk heeft Noa Splinter haar
eerste heilige Communie ontvangen in de
Petruskerk op zondag 6 juni. Van harte gefeliciteerd. Een groep kinderen vanuit de Catechese de Goede Herder gaat zich na de zomer
voorbereiden.

Aanbesteding gedaan
In juni is de aanbesteding gedaan. Aannemer
Hulshof, die fase 1 van het herstel van de kerk
heeft gedaan, gaat ook nu aan de slag voor
fase 2 en de restauratie van pastorie en zalen.
We zullen na de zomer, op zondag 19 september, een informatiebijeenkomst houden over
alle werkzaamheden en het tijdstraject daarbij. Nu mogen we dankbaar zijn dat na alle
voorbereidingen de werkzaamheden kunnen
beginnen. Sint Joseph helpt goed met alles,
ook al blijven de financiën een ‘uitdaging’.
De locatieraad van de Sint Joseph

Reizen met Sint Joseph
Sint Joseph heeft in zijn leven verschillende
grote reizen moeten maken.
Niet bepaald vakantiereizen, maar wat was
zijn houding bij die reizen?
Toen hij naar Bethlehem reisde met de hoogzwangere Maria op het ezeltje was de zorg van
Joseph groot. Hij zorgde liefdevol voor haar en
keek of hij de reis kon verlichten.
De reis naar Egypte maakten ze, nadat Joseph
had geluisterd naar de engel, die door God
gestuurd was en hij ging met hen op reis om
Maria en Jezus te beschermen.
Ook de terugreis werd gemaakt, nadat dit door
een engel aan Joseph was doorgegeven. De
engel betrok hem steeds in de leiding van God.
Als we naar deze zomer kijken waarin toch
veel mensen grote of kleinere reizen maken,
kunnen we veel van Joseph leren.
Want Joseph doet niet zomaar iets, nee, hij laat
zich leiden door God en overdenkt alles goed.
Dat deed hij op alle reizen in zijn leven.
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Hij was bezorgd om Maria en haar welbevinden
en later gold zijn bezorgdheid ook Jezus. Sint
Joseph was een man, die zich dienend opstelde.
Hij volgde niet zijn eigen wil of wat hij zelf
prettig of leuk vond. Op reis was God steeds bij
hem, hij stond open voor Hem, betrok Hem in
zijn leven en was aan Hem gehoorzaam.
De opdrachten, die door de engel werden gebracht, voerde hij uit.
Sint Joseph had Jezus centraal staan. Staat bij
ons Jezus ook centraal?
Als wij op reis gaan, al dan niet voor vakantie,
vragen we Jezus dan ook mee te gaan, hebben
we Hem in ons hart en bidden we dagelijks?
Staan we in de ochtend op met Jezus en
Maria en horen we Gods stem, voordat we verder trekken?
Sint Joseph is voor ons een voorbeeld om Jezus
en Maria altijd bij ons te weten, overal.
Als we deze zomer aan hem willen denken,
kunnen we in dit Josephjaar verschillende dingen doen:
• proberen prentjes, afbeeldingen, schilderijen te vinden van hem.
• kijken als we bij kerken komen of er op het
kerkplein of in de kerk beeldjes staan van
Sint Joseph.
• op bedevaart gaan naar Smakt in NoordLimburg of naar Kapellen in België (tussen
Antwerpen en Roosendaal) of misschien
verder weg?
Een goede zomer met Sint Joseph gewenst.
Annelies Cremers

Maak een foto van Sint Joseph!
Komt u onderweg en/of op vakantie een
mooie afbeelding van de goede Sint Joseph tegen, maakt u dan een foto! Deze foto’s kunnen
worden gemaild naar: info@stjosephleiden.nl.
We kijken of we er een overzicht van kunnen
maken, zodat het Josephjaar blijft leven.

Waar een grote kerk al niet
goed voor is …
Het afgelopen coronajaar heeft de grote Sint
Josephkerk zijn waarde bewezen! Toen er
geen gelovigen meer bij de Missen mochten
zijn, kon wel deze enorme kerk open voor de
aanbidding, 3 dagen per week. Vorige zomer
mochten er zoveel mensen in de kerkgebouwen als met 1.5 meter mogelijk was. In de
Joseph konden dat er zo’n 250 zijn. Terug naar
30 was daarom ook wel even wennen…. Al

Regio Noord

Alle zegen komt
van boven …

Op Sacramentszondag zijn de bewoners van
de stad Leiden en omgeving vanaf de Jacobustoren (die van de H. Lodewijkkerk!) gezegend.
Een kort filmpje met de zegen is te zien via de
Lodewijksite of op YouTube.

Eerste H. Communie
was dit wel het aangewezen gebouw om
zondagmiddag de H. Communie uit te reiken
aan wie thuis de Mis via TV of livestream had
meegebeden. Het was hier veilig en rustig
om te bidden. Zodra er 10% was toegestaan
en later 250 aanwezigen, was gelukkig deze
grote kerk er. Zo is deze kerk geen moment
dicht geweest, maar een plek gebleven om de
Heer te ontmoeten en elkaar -op afstand- te
begroeten. De Joseph is dus een crisisbestendige kerk. Meer dan de moeite waard dat dit
gebouw verder wordt opgeknapt.

Pastoor Smith

Extra aandacht voor
Maria ten Hemelopneming – patroonsfeest
van de kerk – Hoogfeest: zondag 15 aug.
11.30 uur
Pater Pio Gebedsgroep: niet in aug.
Wel 4 sept en 2 okt.
Openmonumentendag: 11 en 12 sept.
De kerk is overdag te bezoeken.

Vaste Vieringen
Zondag

11.30 uur Eucharistie met kinderwoorddienst
en crèche-ruimte
17.00 uur Poolse Mis

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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Daags voor Sacramentszondag, zaterdag 5 juni,
hebben vier heren in de H. Lodewijkkerk voor
het eerst Jezus in de H. Communie ontvangen.

Vlnr: achter: pastoor Smith, diaken Clavel,
Lucia de Jeu voor: Maurits van Halem,
Enzo Harb, Laurens Chorus en Bram Herfst.

Tijd voor elkaar! - Marriage
Course najaar 2021
Wil jij investeren in jouw huwelijk of relatie? Volg dan samen met je partner een
Marriage Course in een sfeervol restaurant, in
Alphen aan den Rijn, en neem ‘Tijd voor elkaar!’
Onder het genot van een heerlijk diner voor
twee krijgen jullie toelichting op thema’s als
lief en leed delen, omgaan met verschillen,
vergeving, de families …. Met concrete vragen
en oefeningen gaan jullie met z’n tweeën in
gesprek.
Parochies in onze omgeving organiseren de
Marriage Course op acht vrijdagavonden (als
corona het uiteraard toelaat) in restaurant
Schoutenhuis in Alphen aan den Rijn. De kosten zijn: €200,- per stel voor de gehele cursus
(excl. drankjes).

Regio Noord

Een zomer met Sint Joseph
Het Jaar van Sint Joseph schrijdt voort. Op
8 december eindigt dit. Veel aandacht ging
deze maanden uit naar het vaste, kerkelijke
jaar en de vele regelingen rond het kerkbezoek. Met dit alles zijn we misschien een aantal zaken wat vergeten: onze jaarheilige (wie
was dat ook al weer?) en het jaar van de heilige Joseph. (Er zijn ook enkelen van u, die juist
Sint Joseph als jaarheilige hadden!)
De zomer kan een beetje een inhaalslag
geven, door…:
• een Josephheiligdom te bezoeken
• in een kerk rond te kijken en vooral even bij
het beeld van Sint Joseph te bidden
• iets moois over Sint Joseph te lezen
• een mooie film over Maria en Joseph te bekijken (bijv. ‘The Nativity Story’)
• een speciale intentie aan Sint Joseph toe
te vertrouwen, bijvoorbeeld in een noveen
(zie gebedje hiernaast)
• de geloofshouding van Sint Joseph meer
eigen te maken (zie de Josephpagina!)
• zijn vaderschap na te volgen (voor de
vaders)
• zijn hulp te vragen bij de arbeid (voor de
werkers)
• in ziekte en pijn met hem naar Maria en de
Heer uit te reiken
• een foto te maken van een mooi Sint
Josephbeeld (zie Josephpagina).
Pastoor Smith

Noveengebed
Goede Sint Joseph, wees gegroet,
beschermer van de Verlosser,
echtgenoot van de Maagd Maria.
Aan u heeft God de Vader zijn Zoon
toevertrouwd,
in u heeft Maria haar vertrouwen gesteld,
bij u is Christus opgegroeid.
Heilige Joseph, wees ook een vader voor
ons,
en leid ons op onze levensweg.
Verkrijg voor ons genade, tedere liefde en
moed,
en verdedig ons tegen alle kwaad. Amen.

Vaste Vieringen
Zondag

Interesse? Mail naar: marriagecourse@
sintjandd.nl of bel naar 0182 51 30 56.
Data Marriage Course najaar 2021: 10 en 17
september, 1, 8 en 29 oktober, 5, 19 en 26
november

Online bibliotheek van de
catechese inleidingen
Dankzij Zoom zijn heel wat inleidingen van
het afgelopen seizoen opgenomen. Deze zijn
terug te zien en te beluisteren. Dat kan dan
op het moment en op het tempo dat uitkomt.
In de digit-bibliotheek staan bijvoorbeeld
de series over Grote christenen uit de Oosterse kerken, ‘Heilige’ autobiografieën en Het
Johannes Evangelie met teksten van Adrienne
von Speyr.
Via: www.lodewijkparochie.nl/catechese.

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

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

Eucharistische aanbidding
Vrijdag
14.00 – 23.00 uur
Zaterdag 10.00 – 14.00 uur

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
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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.

DE BOOG

Brant Pitre
JEZUS en de JOODSE WORTELS van MARIA

Gelderswoudseweg 11A
2735 PB Gelderswoude
T 079 342 27 97
M 06 547 766 98
I www.vandersterre.net

“Dit boek is bestemd voor eenieder die zich ooit heeft afgevraagd
wat de Bijbel ons nu eigenlijk
te zeggen heeft over Maria, de
moeder van Jezus. Het is met
name bedoeld voor diegenen die
zich geen raad weten met katholieke opvattingen over Maria en
die daarmee worstelen, dan wel
deze opvattingen afwijzen als
zijnde onbijbels of zelfs een vorm
van afgoderij. Ik heb alle begrip
voor deze standpunten, want
ooit behoorde ik zelf ook tot de
mensen die er zo over dachten.
Hier volgt mijn geschiedenis …”
Zie voor meer informatie: www.brantpitre.com.

Brant Pitre, 232 blz.
Prijs zachte kaft € 15,75 - E-Book 10,50
Bestellen: via adres zie links Boven en www.deBoog.nl

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

Ondersteuning

Zorg & wonen in Roomburgh

Rooms-katholieke identiteit

Vrijwilligers

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

Roomburgh beschikt over een eigen kapel en een
eigen rector. Dagelijks wordt de Heilige Mis gevierd.
8

T | 071 589 22 00
W | www.roomburgh.nl
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Roomburgh beschikt over
diverse voorzieningen:
KAPEL
KAPSALON
ACTIVITEITEN
RESTAURANT
GEZONDHEIDSCENTRUM

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

Eerste H. Communieproject
Halverwege mei zijn, na meer dan een jaar
‘pauze’, de bijeenkomsten voor de Eerste H.
Communie in De Goede Herderkerk weer opgepakt! De kinderen zijn nog net zo enthousiast als voorheen en zij hebben veel van de
voorgaande bijeenkomsten onthouden. We
moesten wel even een opfris-voorstelrondje
doen, maar daarna was het snel weer als vanouds.
De afgelopen weken hebben zij onder andere het Onze Vader in gebaren geoefend,
een mooi Hemelvaart-knutselwerk gemaakt
en natuurlijk veel geleerd over de kerk, de
Eucharistie en over de waarde van de Eerste

heilige Communie. Op 27 juni om 11.00 uur
hebben zij dan eindelijk voor het eerst de
H. Communie ontvangen; Ian, Iza, Jonny, Lars,

Oude bekenden, een nieuwe plek

Na de sluiting van de Menswording en de
herinrichting van de Meerburgkerk tot Goede
Herderkerk hebben een talloze liturgische
stukken en kunstwerken uit beide kerken een
nieuwe, of andere plek gekeken. Daarbij is ernaar gestreefd om de vertrouwde blikvangers
uit beide kerken en gemeenschappen een
nieuwe plek te geven in een nieuw geheel. We
bekijken twee van deze stukken van dichtbij.
In beide kerken was een meer dan volledige
liturgische inventaris aanwezig. Om te bepalen welke stukken in de nieuwe ruimte echt
een plek moest krijgen werd gekeken met een
paar criteria:
• Passend zijn in de nieuwe kerkruimte
• Voor de gemeenschap herkenbare stukken,
die, met hun functie, het oude gebouw en de
gemeenschap sterk karakteriseren
• De kunsthistorische waarde. Hiervoor is de
hulp van de kunstexperts van het Catharijneconvent ingeroepen. Een beperkt aantal items
bestempelen zij als ‘kerncollectie’. Dit zijn de
stukken die kunsthistorisch van de grootste
waarde zijn, in relatie met hun plek in de
ruimte. Denk dan aan bijvoorbeeld de glas in
loodramen in het priesterkoor van De Goede
Herderkerk, maar ook onderstaande stukken
hebben die status:
Het processiekruis in
het priesterkoor
Het zilveren corpus
(lichaam van de gekruisigde Christus), één van
de oudste en meest
waardevolle stukken
van de Meerburgkerk,
is bevestigd aan het voor de Menswording zo

typische kruis met uitsparingen in de armen.
Zo is het Kruisbeeld, dat in het centrum van
de liturgie staat, een samenvoeging van beide
gemeenschappen in een liturgisch voorwerp.
De duif in de doopkapel
Boven de doopvond in
de doopkapel hangt een
bronzen duif. Dat lijkt een
logische verwijzing naar de
nederdaling van de heilige
Geest zoals ook omschreven
in het Evangelie: “Zodra Jezus gedoopt was en
uit het water omhoogkwam, opende de hemel
zich voor hem en zag hij ( Johannes de Doper)
hoe de Geest van God als een duif op hem
( Jezus) neerdaalde.” (Matteüs 3:16)
De plaatsing in de doopkapel van de duif is ook
zo bedoeld. Bijzonder is ook dat deze uit De
Menswording afkomstige duif niet zomaar als
een mooi symbolisch beeld gemaakt is, maar
als een beeldje met een functie. De oorspronkelijke plek in de Menswording, boven het altaar in de nis waar het H. Sacrament werd bewaard, verklapt die functie al: het is namelijk
een Eucharistische duif.
Hoewel deze bronzen duif hoogstens 50 jaar
oud is, was het een van oorsprong middeleeuwse bewaarplaats voor geconsacreerde
hosties. De holle duif heeft een opening met
deksel in zijn rug. Net als in De Menswording
hangt deze aan kettingen in het gewelf boven
het altaar en verbeeldt zo de heilige Geest en
de aanwezigheid van God in de Eucharistie.
De duif kon omhooggetrokken worden, en zo,
vanuit de hemel nederdalen op het moment
waarop de geconsacreerde hosties werden
gebruikt.
Thijs van der Hulst

Mara, Marc, Maria, Mila, Sara en Stephan.
Namens de Eerste Communiewerkgroep,
Nicole Gerritsen en Mariëlla Oerlemans

Openstelling secretariaat

Ons secretariaat is iedere maandag-, woensdagen vrijdagochtend geopend van 9.00 tot 12.00 uur.
Tinie, Ann, Riet en Nettie staan dan voor u klaar
voor alle vragen. De kerk is dan toegankelijk voor
een gebed en een kaarsje.

Overleden

Op 11 maart overleed Gerardus Christiaan Maria
Daamen op 79-jarige leeftijd. Gerard Daamen was
van 1990 tot 2006 vicevoorzitter van het parochiebestuur van de Meerburgparochie.
Op 29 april overleed Geertruida Maria van der
Geest – de Jong op 95-jarige leeftijd. Truus van der
Geest was lid van het koffieteam en de dinsdagvieringen in de Menswording. Haar uitvaart was in
Oud Ade.
Op 8 mei overleed Maria Jacoba Antonia Duijndam
– Dupont op 86-jarige leeftijd. Mia Duijndam was
vele jaren in de Meerburgparochie actief als pastoraal assistent.
Op 12 mei overleed Theodora Johanna Vervoorn –
Zandbergen op 95-jarige leeftijd. Doortje Vervoorn
was een leven lang sterk verbonden met de
Meerburg, waar zij o.a. zong in het koor. Zij is vanuit onze kerk begraven.
Op 22 mei overleed Cornelia Louisa Dingena
Einfeld- Pfenninger op 90-jarige leeftijd. De uitvaart van Corrie Einfeld was vanuit onze Goede
Herderkerk.
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
Rondom de Kerk - Juli|Augustus 2021
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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.

Regio Oost

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.

Marcus

Gerardus- of Mariakalender 2022

Voorbereiding op de Eerste heilige Communieviering

Koffie na de H.Mis

We lezen deze zomertijd uit het Evangelie van
Marcus. Wie was Marcus? Marcus wil door heel
zijn Evangelie heen geloof en begrip laten
ontstaan voor wie Jezus is. De leerlingen zijn
vaak verbaasd en vol onbegrip. Stap voor stap
gaan ze de uitdaging aan in Hem te geloven
en te vertrouwen. Met zijn 16 hoofdstukken
is het evangelie volgens Marcus het kortste
Evangelie in de rij van de vier evangelies.
Wetenschappelijk onderzoek wees uit dat dit
Evangelie wel eens het oudste Evangelie kan
zijn. In het Nieuwe Testament wordt Johannes Marcus meerdere keren vermeldt: de zoon
van Maria (Handelingen 12,12). Na Pinksteren
vergezelde Marcus de apostel Paulus op dienst
eerste missiereis samen met Barnabas (Handelingen 13,5 en 13). Barnabas was de neef van
Marcus (Colossenzen 4,10). Paulus reisde door
naar Griekenland, maar Marcus en Barnabas
gingen naar Cyprus om daar het Evangelie verder te verspreiden. Marcus schreef zijn Evangelie ter ondersteuning van eerste christenen.
Deze waren zowel afkomstig uit het Jodendom
als het heidendom: ze hadden te lijden onder
de grote vervolging van Keizer Nero. Vele christenen werden gemarteld en gedood zo ook de
apostelen Petrus en Paulus. Door de dood van
de eerste generatie leerlingen dreigden ook
de berichten over Jezus’ leven, Kruisdood en
verrijzenis verloren te gaan. Marcus schreef
daarom zijn Evangelie, om de kern van Jezus
optreden mee te geven. Marcus heeft begrip
dat de christenen van die tijd, en mogelijk ook
wij in onze tijd, dreigen te vergeten dat Jezus
ook geleden had, dat hij gekruisigd werd tot de
dood. Marcus begrijpt dat we worstelen met
de realiteit van het Kruis en het lijden. Er zijn
heel wat mensen die elke dag te lijden hebben
en hun kruis opnemen. We moeten meestal
niet op zoek gaan naar het lijden, integendeel.
Het overkomt ons. Voor Marcus staat het Kruis
in het midden van het leven. Het is de realiteit
van elk mensenleven. Er is het stille geloof en
gebed als een troost en houvast in moeilijke
tijden. Marcus wijst ons erop dat Jezus inderdaad de Christus is, maar dan wel omdat Hij
eerst heeft geleden en dan pas verrezen is.
Margreet Onderwater,
Gebedsleider

Als u voor 2022 een Gerardus- of Mariakalender wenst, mág u die reserveren maar het
hoeft niet. Sowieso wordt er nu een behoorlijk
aantal ingekocht. Zodra ze er zijn, wordt dit gepubliceerd; in het najaar is een afhaal-/betaalmoment in de kerk.
Wilt u zeker weten dat u niet misgrijpt doe dan een
briefje in de bus bij
Chantal de Koning,
Weipoortseweg 81,
Zoeterwoude-dorp
of bel even naar 06
24 15 16 32 (alleen 's
avonds).

Zodra wij mogelijkheden
zagen, zijn wij half mei gestart met de voorbereidingen voor de Eerste heilige
Communie. Doordat de datum van de Communieviering op 20 juni 2021 kwam te
staan hadden wij in tegenstelling tot voorgaande jaren
een korte voorbereidingsperiode maar we hebben alles
erin kunnen doen. Met een
gezellige groep kinderen
hebben wij gewerkt aan
de voorbereidingen. In het
thema ‘Van Harte’ hebben
Van links naar rechts: Nick van Boheemen, Amy Janson, Fenna
de kinderen ieder een groot
Hogervorst,
Maaike van Santen en Mila Hanson. De laatste komt
hart versierd. Zij zijn van
uit Zoetermeer.
harte welkom in de kerk en
aan de Tafel van Jezus. Daarnaast feliciteren wij knutsels gemaakt en een toneelstuk met elkaar
ze natuurlijk ook Van Harte met hun Communie. gedaan over het verhaal van de barmhartige
Op een aantal woensdagmiddagen en een Samaritaan. Het is een hele gezellige tijd gezondagochtend hebben zij gewerkt aan wat de weest en we hebben veel mooie verhalen met
Communie betekend voor de kinderen en voor elkaar gedeeld. Alvast van harte gefeliciteerd!
de kerk. Het verhaal van Jezus is hierbij uitgeWerkgroep Eerste H. Communie StompwijkZoeterwoude, Stef, Margreet en Wendy
breid aan de orde gekomen. We hebben diverse

Voor het eerst na maanden, werd er vanwege
het mooie weer koffie geschonken in de tuin
van de pastorie. Aad Paardekoper kwam ons
vermaken met zijn harmonica. We konden
daar liedjes voor aanvragen.
Na de koffie, met wat lekkers, kregen we
een vragenformulier. Gemakkelijk was het
niet,maar na wat gepuzzel zijn de meeste er
toch uit gekomen. Ook kon je een goed voorstel indienen, om met ons ouderen uit voeren.
Een van die voorstellen was, om een uurtje te
gaan bewegen.
Wat eenvoudige oefeningen kunnen we allemaal wel gebruiken. Het voorstel werd beloond met een mooie bos bloemen,voor de
inzendster. Na wat gezellige uurtjes gingen we
weer op huis aan.
Ria van Dijk

Sint Jan weer open
Vanaf 8 mei mogen we weer samenkomen in
de Sint Jan. De pandemie lijkt op zijn retour
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en voorzichtig kunnen we weer optimistisch
vooruit kijken.
Met ingang van 1 juli is het niet meer noodzakelijk om te reserveren. Het aantal toegestane
kerkgangers is nu 50. En we kunnen bij mooi
weer buiten, met de kerkdeuren open, ook
weer een kopje koffie drinken na de viering.
Uiteraard houden we voorlopig nog vast aan
de 1,5 meterregel, het registreren van bezoekers, het ontsmetten van handen, dragen van
mondkapjes bij binnenkomst en verlaten kerk
en alle andere regels die door overheid en bisdom zijn voorgeschreven.
Reserveren is niet meer verplicht, maar mag
nog wel, als u verzekerd wilt zijn van een plek.
De reserveertelefoon blijft in gebruik: 06 83 45
03 07. Meevieren via de livestream blijft ook
mogelijk via 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.

Ziekenboeg
Naast de gezondheidsproblemen van pater
Van Ulden, werd begin mei bekend dat ook
pater van den Eijnden voor langere tijd is uitgeschakeld. Hij ondergaat een hartoperatie:
herstel en revalidatie vergt de nodige tijd.
Pater van den Eijnden is de vaste voorganger bij
de maandelijkse Eigentijdse vieringen met het
Idunakoor. Vanaf deze plaats wensen wij pater
Van den Eijnden en ook pater Van Ulden kracht
en sterkte toe. Vervanging is niet zo eenvoudig.
De roostermakers doen hun uiterste best, maar
het aantal beschikbare voorgangers is beperkt.
We blijven samenkomen om te vieren, maar er
is wat vaker een Gebedsviering.

Zomer
Durft u het aan om al naar het buitenland te
reizen of blijft u gewoon in ons mooie Nederland? We wensen u allen een mooie zomer
(vakantie) toe.

Weekendvieringen

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

Familieberichten
Overleden

1 mei Jacobus Zandbergen
7 mei Gerardina van Rijn – Ammerlaan

84 jaar
86 jaar.

Bankrekeningnummers
Kerkbijdrage/kerkbalans

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

Misintenties en overige zaken
NL95 INGB 0000 271 753 t.n.v. HHPP Sint Jan
(geef uw misintenties altijd telefonisch of
per post door voordat u per bank betaald).

Organisatie

Pastoraatgroep
Margreet Onderwater, Annie Borst,
Chantal de Koning

Beheercommissie

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

w w w. h h p p - o o s t . n l /s i n t - j a n
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Jozefbeeldje van Marjolein Steenstra
Het is nog steeds het jaar van de heilige
Jozef. Hij is o.a. patroon van de timmerlui.
Momenteel loopt de verkoop van huizen als

een tierelier. Maar misschien komt onderstaand stukje van Marjolein Steenstra toch nog
eens van pas…..
Het is inmiddels al een hele tijd geleden dat
mijn moeder kwam te overlijden. Haar huis
moest worden verkocht, maar het was in
slechte staat. Er moest veel aan gebeuren en
dan denk je: hopeloos?
Wat doe je dan? Je doet een beroep op de heilige Jozef. Met zijn hoofd naar beneden begraven bij de voordeur. Daar sta je dan met de
arme man; beton en cement met stoeptegels
voor de voordeur. Er naast de doornenstruik.
Excuses aangeboden en hem toch maar daar
begraven. De Jozefnoveenkaars aangestoken
en trouw 9 dagen het noveengebed gebeden.
En wat denk je? Het huis werd verkocht en de
opluchting was groot. Heb het Jozefbeeldje
wel weer opgegraven en nu staat hij in de
gang bij ons. Dus mensen met een zelfde probleem: vraag het Jozef.
PS. Woon je in een appartement met een
galerij? Zet een bloempot bij de voordeur en
begraaf hem daar in. Veel succes!
Marjolein Steenstra

Hoofdredacteur
Joke Sorgdrager
gaat stoppen met haar werk voor Rondom de
Kerk. Mede dank zij haar kreeg u zulke mooie
bladen. Joke: van harte bedankt voor al je
goede zorgen en de fijne samenwerking! We
zullen je missen. Geniet van een beetje rust.
We komen je vast nog wel eens ergens tegen.
Agnes

Familieberichten
Overleden
16 mei Leo van Bohemen, 

69 jaar.

www.hhpp-oost.nl/h-laurentius
Rondom de Kerk - Juli|Augustus 2021

11

Activiteitenkalender van 11 juli tot en met 12 september 2021

Geloofsverdieping in het najaar
Bij de vieringen zijn inmiddels
meer mensen welkom, maar
ook de online vieringen gaan
door. Activiteiten zijn door de
coronamaatregelen meestal
nog online. Ook dan bent u van
harte welkom! Opgave niet nodig, tenzij anders vermeld. De
folder met het catecheseaanbod
‘Geloofsvorming en verdieping’
in het najaar, ligt eind augustus
achterin de kerken en staat ook
op www.petrusenpaulusleiden.
nl. Weekendvieringen staan op
pagina 22 en 23, jongerenactiviteiten ziet u op pagina 20-21.
Veel inspiratie toegewenst!

Alpha-nieuwe stijl van start

Adrienne en de Wereld van het gebed

De Alpha is een verkenningscursus van het geloof. De formule is heel
eenvoudig: samen ontmoeten - samen leren - samen bespreken. Wat
is de nieuwe stijl? Dat we beginnen met een uitgebreide koffie/thee
ontmoeting én dat we bij de inleidingen putten uit een breed aanbod van
katholieke sprekers en films, 8 avonden en 1 zaterdag. Voor iedereen die meer van
het geloof wil weten en in
alle vrijheid vragen wil stellen en bespreken. Jongeren, studenten, werkenden, wat ouderen… Data maandagavonden
27 september tot en met 15 november en zaterdag 23 oktober overdag. Plaats Parochiezaal, Babyhuis,
Steenschuur 17 Tijd 19.30 tot 21.30 uur. Info en aanmelding rk-alphacentrum@gmail.com of 071 513 07 00.

De boeken van Adrienne von Speyr, huisarts en mystica (19021967) beschrijven op een originele manier het katholieke
geloof. Dit najaar gaan we teksten lezen uit haar mooie boek
over het bidden. Deze avonden worden via Zoom gegeven, en de
teksten zijn dan via het scherm mee te lezen. Elke keer is er een
praktisch stukje en een meer beschouwende gedeelte. Woensdag 15 september, 20 oktober, 17 november en 15 december.
Tijd 20.15 tot 21.30 uur. Via Zoom. Door pastoor Smith.
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1

12

2

17

13

2 Credo in korte stukjes

3

18

14 Buurtinitiatief
Leiden Zuid West Zie pagina 17

4

19

5

20

6 Gedaanteverandering
van de Heer Feest

21

17
18 Rights Walk Zie pagina 19
19
21
22 H. Maria Magdalena Feest
23 H. Birgitta, kloosterlinge,
patrones van Europa Feest

24
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September

Zie hierboven. Na het Zoom
Rozenkransgebed

3
4 Pater Pio Gebedsgroep
Zie pagina 6

22

5 Start Jubileumjaar
De Regenboog

23

8
9 H. Teresia Benedicta van
het Kruis (Edith Stein),

20

24 H. Bartolomeüs,
apostel

10 H. Laurentius,
diaken en
martelaar
Feest

26

11

27

12

28

13

29

14

30

15 Maria tenhemelopneming

6

8 Maria Geboorte
Feest

25

9

26

10

28
29
30
31

Geloofsverdieping najaar vervolg
Voor elke cursus hieronder: aanmelden
bij pastoraal werker, Marlène Falke,
m.dehoogh@hotmail.com. Zij is de begeleider.

Veranderen met paus Franciscus
Na een tijd van crisis is er de kans om onze
waarden scherp te stellen. In het kader van
ons Laudato Si’-project in Regio Zuid volgen
via Zoom de aanzetten van onze paus in zijn
om te komen tot verandering. Op Data: 9, 16,
23 november. Link na aanmelding.

Assisteren bij de Eucharistieviering
Opfrissen of oefenen voor misdienaars en acolieten. Voor beginners en gevorderden. Zaterdag 25 september, van 10.30 tot 13.00 uur met
lunch. Ook diaken Gerard Clavel begeleidt. In
de Hartebrugkerk.

Tussen Bijbeltekst en lezer

7

27

Hoogfeest

Zie pagina 18

Feest

maagd en martelares, patrones
van Europa Feest

25

31
12

Hieronymus en de Bijbel, Jullian of Norwich en Gods goedheid,
De pastoor van Ars en de vreugde van de Biecht, Bernadette in de
leerschool van Maria, Zuster Faustina en Jezus’ Barmhartigheid,
Elisabeth van de H. Drie-eenheid en de waarde van de stilte. Op
woensdag 29 september, 13 en 27 oktober, 10 en 24 november en 6
december. Via Zoom. Tijd 20.15 tot 21.30 uur. Door pastoor Smith.

Augustus

16

De jaarlijkse bedevaarten naar
Kevelaer gaan dit jaar niet door.
Wel wordt op vrijdag 6 augustus
de bedevaartkaars van de Haagse
Bedevaarten in de Basiliek van
Kevelaer gewijd en daarna geplaatst in de Kaarsenkapel. Het
bestuur is die dag in Kevelaer.
Op woensdag 15 september is
onze jaarlijkse bedevaart naar
Heiloo en Egmond, nu weer op
de gebruikelijke manier. Folders
voor deze bedevaart liggen de
komende tijd weer in de diverse
kerken. Wij hopen dat weer veel
pelgrims mee gaan op deze bedevaart. Van harte aanbevolen!

Diaken Clavel,
bestuurslid Haagse Bedevaarten

We blijven op donderdagavond de Rozenkrans samen bidden via
Zoom om 20.30 uur. Hieraan vooraf om 20.00 uur beginnen we

Zes Heiligen die onze tijd wat te zeggen hebben

Juli

15

Nieuws over bedevaarten

Het Credo in korte stukjes

met een serie uitleg bij de Geloofsbelijdenis. Elke week wordt daaruit een zin of een paar woorden toegelicht. Aan de hand van de
Catechismus en boeken van De Lubac en Von Balthasar.
Vanaf donderdag 2 september en dan elke donderdag van 20.00 tot
20.25 uur. Door pastoor Smith.

Een (eerste) ochtend op 9 oktober, voor lectoren over de betekenis van tekst, stemgebruik
en houding. Voor iedereen die voorleest in
vieringen of dat zou willen doen. Van 10.00
tot 13.00 uur met lunch. In de Hartebrugkerk.

Bibliodrama in de Vredesweek
Spelenderwijs verdiepen in een Bijbeltekst en
verkennen wat vrede kan betekenen. Aan de
hand van Lc. 9, 1-6. In de Antoniuskerk, 22
september, van 13.30 tot 16.00 uur.

11 Open Monumentendag
Josephkerk open, De Bakkerij
open. Zie pagina 6 en 19

12 Open Monumentendag
Josephkerk open. Zie pagina 6.

Film en
Spiritualiteit
'A Beautiful Day in the
Neighborhood’ Een film
over scepticisme, vriendelijkheid, liefde en vergeving. Op 29 oktober,
van 19.15 tot 22.00 uur,
in de Romanuszaal.
Rondom de Kerk - Juli|Augustus 2021
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HARTEBRUG
Secretariaat: Mariënpoelstraat 4
2334 CZ Leiden | T 071 517 55 51
E info@scoleiden.nl | www.scoleiden.nl

Rhijnhof heeft ook een
gewijd rooms-katholiek
gedeelte.

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
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

www.rhijnhof.nl | info@rhijnhof.nl | 071 - 532 06 09

Begin april zijn wij met de voorbereidingen
voor de Eerste heilige Communie gestart. Het
traject was kort, maar intensief. In de bijeenkomsten zijn belangrijke onderwerpen aan
bod gekomen, zoals de Schepping, de Doop,
Vergeving, Laatste Avondmaal. Ook is de kinderen verteld over Pinksteren aan de hand
van een mooi versierde
taart, die letterlijk in
Vuur en Vlam stond!

GEERS SCHILDERWERKEN

Zondag 6 juni was het
dan eindelijk zover.
Twaalf vrolijke en een
tikkeltje nerveuze kinderen liepen in processie naar de kerk voor hun Eerste heilige
Communie. Het zonnetje stond hoog aan de

Wilt u meer weten over begraven of over de mogelijkheden
van asbestemmingen op Rhijnhof? Kijk dan op de website
of maak een persoonlijke afspraak.
Openingstijden gedenkpark: maandag t/m vrijdag: 9.00 – 17.00 uur
zaterdag, zondag en feestdagen: 11.00 – 17.00 uur.

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

De Springplank | Bonaireplein 4 | 2315 HG Leiden | 071 522 11 10

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. Beheerder: Aad Kreuger, 06 53 64 97 39. 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.

Viering Eerste heilige Communie

De Singel | Bonaireplein 7 | 2315 HG Leiden | T 071 521 84 71

PC

Regio Zuid

Onderhoud restauratie & decoratieschilderwerken

Leidse Houtschool | Adriaan Pauwstraat 1 | 2334 CG Leiden | 071 519 08 08
Joppensz | Van Vollenhovenkade 15 | 2313 GG Leiden | 071 513 09 58

hemel, de kinderen feestelijk gekleed,
de kerk prachtig versierd, kortom alle ingrediënten voor een mooie viering.
Tijdens de Mis was er nog een bijzonder
moment omdat een van de aanstaande
Communicantjes, Jake Pijper, door pastoor
Broeders werd gedoopt.

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

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

RK Bonaventuracollege
Mariënpoelstraat 6 | 2334 CZ Leiden | T 071 517 36 31

Uw woning verkopen of op
zoek naar een nieuw thuis?

Burggravenlaan 2 | 2313 HV Leiden | T 071 566 01 66

Fides makelaar s staan voor u

Agora Leiden | Antonie Duycklaan 10H | 2334 CD Leiden | T 071 203 60 45

te maken. Kom gerust eens

klaar om uw woondromen waar
langs op de L ammenschansweg
76, de kof f ie staat klaar.

PC Visser ’t Hooft Lyceum

TIP: Bereken alvast zelf de

Leiden | Kagerstraat 1 | 2334 CP Leiden | T 071 517 16 61

f idesmakelaar sleiden.nl

waarde van uw huis op

Leiderdorp | Muzenlaan 155 | 2353 KD Leiderdorp | T 071 589 04 88
Rijnsburg | Noordeinde 24 | 2231 LK Rijnsburg | T 071 402 17 12
BC Leystede | Van Swietenstraat 2 | 2334 EA Leiden | T 071 517 17 55

F i d e s m a ke l a a r s
Woondromen waarmaken
fidesmakelaarsleiden.nl

Kijk voor meer informatie over onze scholen op

www.scoleiden.nl/scholen-scol

info @ f idesmakelaarsleiden.nl
071-5168080

Pater Romanus en de Franciscaanse speurtocht
Wie kent de Romanuszaal niet? De zaal op de
Lange Mare waar wij vóór corona koffie gingen drinken, met het koor gingen repeteren
of een leuke film bekijken? In de laatste tijd
zijn het vooral de kinderen die de Romanuszaal regelmatig gebruiken: voor de zondagse
Kinderwoorddienst en andere activiteiten. Zo hebben
wij daar op een regenachtige
tweede Pinksterdag een kleine workshop gehouden. (Zie
bladzijde 21).
Aan het eind van de middag
hebben wij met de kinderen
een franciscaanse speurtocht
gevolgd. Een van de vragen
ging over de schilderijen die op de donkere
gang van Haarlemmerstraat 106 hingen. Wie
waren al mannen van lang geleden? Tot onze
verbazing was het eerste portret dat wij tegenkwamen dat van pater Romanus Crombag!

Pater Crombag ofm. was de pastoor van de
Hartebrugkerk van 1916 tot 1927 en was o.a.
bekend door zijn betrokkenheid bij jeugdactiviteiten. Door hem kwam ook het franciscaanse
klooster in de Villa Rozenhof tot stand en later
de Leonarduskerk. Uiteraard heeft hij de parochiezaal aan de Lange Mare laten
bouwen, die na zijn dood naar hem
werd genoemd. Overigens, de naam
‘Romanus’ was de kloosternaam van
de pater en niet zijn doopnaam; dat
was Joannes Hubertus. Het was in
die tijd de gewoonte om bij het intreden van de orde de naam van
een heilige aan te nemen. Maar er
zijn zoveel heiligen met deze naam
(Romanus van Caesarea, Romanus van Condat,
Romanus van Subiaco…), dat het moeilijk is om te
weten naar welke heilige de pastoor is vernoemd.
Hoe dan ook, in onze parochiezaal is de naam
‘Romanus’ vereeuwigd!

Vronensteyn Centrum voor Priester en Diakenopleiding
En nieuws was er de afgelopen tijd zeker! Priesterstudent Sander Verschuur mocht op 9 mei
zijn diakenwijding ontvangen. Bij de wijdingsviering, waarin mgr. J. van den Hende de diakenwijding toediende, mocht maar een klein aantal
mensen aanwezig zijn. Daarom is de viering via
livestream uitgezonden. Een bericht met een
fotoverslag en met de homilie van de bisschop
is te vinden op de website van het bisdom.
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Meteen na Roepingenzondag was er een video
met rector Broeders: zie
www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/inspiratienieuws/video-rector-broeders-heb-hetgewoon-over-je-roeping.
De collecte voor Roepingenzondag, die in het
geheel bestemd was voor Vronesteyn, bracht
in de Hartebrug € 271,90 op. U kunt nog steeds
doneren op NL29 INGB 0000 3656 73.

Na de doop was het moment dan eindelijk
daar. De kinderen mochten met hun ouders en
broertjes en zusjes één voor één naar voren
komen om hun Eerste heilige Communie te
ontvangen.
Wij feliciteren Hanna, Bob, Job, Alexandra,
Fabian, Kristiaan, Jake, Matthew, Marco, Nicoló,
Bran en Miguel met deze belangrijke stap in
hun leven en wij hopen dat hun ouders hen
hierin willen steunen en begeleiden.
Werkgroep EHC, Victoria en Maaike

H. Vormsel
Het voorbereidingstraject voor het Vormsel
is onlangs begonnen. Wij wensen de 9 kinderen van de Hartebrug, die in oktober het
Sacrament gaan ontvangen, de wijsheid van
de heilige Geest en een gezegende tijd toe.

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 You Tube kanaal.
Elke zondag 90 kerkgangers.
Met ingang van 5 juni kan de Hartebrug
90 kerkgangers ontvangen. Wel is er een aanmeldingsplicht. Voor vrijdag 19.00 uur aanmelden via ons e-mailadres hartebrugkerk@
kpnmail.nl.
U krijgt alleen bericht als de 90 plaatsen reeds
bezet zijn.

Gedoopt

18 april Peter Moesman
6 juni Jake Pijper (zie hierboven)
20 juni Kate toe Water.

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.

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.

Eerste heilige Communie

De Kerk Buitenste-Binnenste

Plannen met de kerkgebouwen

Na 6 voorbereidingsmiddagen, waarin de kinderen veel geleerd hebben over ‘Gods Grootste
geschenk’ was het eindelijk zover. Op zondag
6 juni, Sacramentsdag, hebben Harold van der
Lugt, Pien de Wit, Isabel Harrison Sanchez en
Noa Splinter hun Eerste heilige Communie ontvangen. Het was een mooie viering.
Wij feliciteren de kinderen en hun familie van
harte met dit heuglijke feit.

Dit komt velen vast wel bekend voor.
Want we kennen drie boekjes over
onze Sint Petruskerk met deze titel. De
heer L.C.J. Roozen schreef het eerste bij
gelegenheid van het 40-jarig jubileum
van de kerk in 1976. In 1982 was het tijd
voor een aangepaste versie. En in 2006
werd dezelfde titel opnieuw gebruikt bij
gelegenheid van het 70-jarig bestaan.
Onlangs verscheen onder auspiciën van
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
een lijvig boek met de titel ‘Kerkgebouwen, 88
inspirerende voorbeelden van nieuw gebruik’.
Het bevat 26 categorieën van hergebruik, te
beginnen met de A van Appartement en zo
via alle letters van het alfabet naar de Z van
Zorgcomplex. Dat is natuurlijk wel even puzzelen geweest met de scrabbleletters Q en X.
Maar voor de I werd Invers (omgekeerd) als
aanduiding voor het nieuwe gebruik bedacht.

Er wordt al een tijd over gesproken in Leiden:
hoeveel kerkgebouwen zijn er nodig nu de
vergrijzing op veel plaatsen zichtbaar wordt?
Een actuele vraag die daarbij komt is: hoeveel
vaste kerkgangers vinden de weg terug na
vaccinatie en versoepelingen? En dan nog vallen er steeds meer gaten in de bezoekersaantallen, maar ook in de daken als we die niet
goed onderhouden. Actuele vragen ook voor
onze parochiekern.

Bijen en hun honing in de Petrustuin (deel 2)
Imker Eelco Kelders vertelt verder: “Honing
is het voedsel voor de volwassen bijen. De
honing maken de bijen door de verzamelde
nectar die druppel voor druppel binnenkomt
in te dampen tot honing. Nectar bestaat grotendeels uit water met een beetje suiker. Honing is meer dan 80% suiker. Dus hebben de
bijen het heel druk met al
het water de kast uit te
wapperen.
Aan het eind van de
dag ruikt daarom
soms de hele tuin
naar de honing.
Na de krokussen zou
de eerste nectar binnen kunnen komen; dat
is dan van wilgen en prunussoorten zoals de
japanse sierkers e.d., gevolgd door fruitbomen, zoals peer, appel en kers. Als de meidoorn bloeit, is het echt feest: deze plant zorgt
ongeveer voor de helft van de lentehoning.
De zomerhoning bestaat normaal voor meer
dan 90% uit linde. Lindehoning heeft een hele
uitgesproken smaak die iets mint/mentholachtigs heeft en zeer geliefd is bij veel mensen.
Normaal gesproken maken de bijen zoveel
lindehoning dat ik daar altijd wel wat van kan
oogsten. Maar het volk is het belangrijkste.
Een bijenvolk heeft ongeveer 10-12 kilo honing
nodig om de winter door te komen. Als toetje
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na de linde hebben de bijen nog
de klimop (hedera), maar deze
is volledig voor
de bijen. Als ik in
de zomer honing
oogst is het puur
de Lindehoning.
Ik kweek mijn eigen koninginnen uit geselecteerde genetica, dat doe ik door een techniek, die overlarven heet. Hierdoor krijg
ik volken die zachtaardig zijn, waardoor
ik zonder bescherming kan imkeren, veel
honing verzamelen en goed kan weten om te
gaan met plagen en ziektes.
Ik mag blij zijn met zo’n prachtige hobby.
Leuk weetje, wat ik vorige keer vergeten ben:
tijdens de imkercursus, 8 jaar geleden kwam ik
er achter dat de naamdag van Sint-Ambrosius,
de beschermheilige van de bijen en imkers op
7 december valt. Laat dat nou net mijn geboortedag zijn. Twee jaar later had ik 5 volken bij
de Sint-Petruskerk staan. Alsof het allemaal zo
had moeten zijn. De cirkel is rond.
Als iemand contact met mij op wil nemen voor
informatie of voor een potje ‘Leidse Petrus Honing’, dan kan dat door te mailen naar eelco@
honing-bijen.nl of te bellen naar 06 23 25 04 45.”
Zie voor Deel 1 van het verhaal van Eelco het vorige
nummer van Rondom de Kerk.

Woningen in de oude Ludgerkerk..
Ik moest dus automatisch aan Buitenste-Binnenste denken. Maar in dit boek komt dat wel
heel erg radicaal aan de orde. Daar wordt aandacht besteed aan de Sint Ludgerkerk in Lichtenvoorde (1970, architect Gerard Schouten).
In het oorspronkelijke ontwerp had de architect de verbinding van de gelovigen met de
natuur buiten als uitgangspunt genomen door
de muren van veel glas te voorzien. Dus van
binnen naar buiten (maar daarmee toch ook
andersom). Inmiddels zijn de contouren van
het kerkgebouw gebruikt om woningen langs
te bouwen.
De kerkruimte zelf heeft zo min of meer dezelfde functie behouden: plaats van samenkomst. Maar nu voor de bewoners van de
rondom gebouwde woningen.
De Sint Ludgerparochie is opgegaan in de
parochie HH. Paulus en Ludger, waar ook de
Sint Bonifatiuskerk in Lichtenvoorde deel van
uitmaakt. En daar heeft het Sint Petruskoor in
een zondagviering gezongen tijdens de koorreis in 2017. Dat schept toch ook wel weer een
beetje een band.
Ton van Schie

Vaste vieringen

Zaterdagavond – 17.00 uur Mis
Vooravondmis van de zondag.
Vooraf aanmelden is niet meer nodig. Wel vindt
registratie van de aanwezigen plaats conform de
coronaregels.

Door de Week

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

Overleden

De heer Johannes A.C. (Jan) Beemsterboer
* 17-04-1940 † 10-05-2021
Echtgenoot van R. Beemsterboer - van Noort.

w w w. r k l e i d e n . n l /s t - p e t r u s
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Regio Zuid

De locatieraad van de Lam Gods heeft zich
door deskundigen laten adviseren en broedt
op plannen, die nog aan de bisschop en aan de
gemeente Leiden moeten worden voorgelegd.
De gedachte is als volgt: twee gebouwen is

voor de LAM Gods geloofsgemeenschap teveel
geworden. Na sluiting van de Leonarduskerk in
2003, is nu, helaas, de volgende aan de beurt.
De Maria Middelareskerk (MM) is een gemeentelijk monument; de Antoniuskerk niet. De MM
is intiemer voor kleinere groepen mensen en
ligt vlakbij Het Haagsche Schouw en Rhijnhof
voor trouw en rouw.
Is de keuze daarmee gemaakt? Sowieso gaat
de parochie daar niet (alleen) over. Nadeel van
de MM is dat er geen handige nevenruimtes
zijn zoals de Antonius die kent. De pastorie
uit 1975 is vervallen en ook te klein om bruikbaar te zijn. Toen is het idee geboren de MM
op te knappen met geld dat verkoop van de
Antonius gaat opleveren.

Buurtinitiatief Zuidwest weer van start
Na een lange onderbreking
vanwege corona gaan
we proberen ons
mooie
oecumenisch Buurtinitiatief
weer op te pakken!
Het buurtinitiatief
Zuidwest is een activiteit van de gezamenlijke kerken uit
Leiden Zuid-West. We organiseren zo’n 5 keer
per jaar een middag voor ouderen waarin we
een inhoudelijk programma aanbieden. De
eerste keer vindt plaats op woensdagmiddag
14 juli, in ‘De Tuin van de Smid’. Deze locatie
is niet voor niets gekozen: spreker is Bep van
Houten van de IVN (natuurstudies), en zij weet
alles van dit prachtige Leidse park. Misschien
dat u denkt: maar hoe kom ik daar? Welnu, u
wordt, als u dat wil, met een busje opgehaald

uit Leiden Zuidwest
vanuit drie opstapplaatsen.
Uiteraard houden
we ons aan de dan
geldende coronamaatregelen.
Vanwege de extra
kosten voor consumpties, vervoer
en zaalhuur vragen
we dit keer een eigen bijdrage van € 10,-.
U kunt zich aanmelden bij Jan Akerboom via
06 19 01 99 83 of janakerboom@casema.nl.
Overige informatie over deze middag volgt via
mededelingen, email en in de flyer.
Op woensdagmiddag 22 september is een
gesprek met wethouder Damen gepland, ook
daarover later meer.
Namens het voorbereidingsteam,
Jan Akerboom

Zwerfvuilrapen of drijfvuilvaren ….
Je ziet het steeds vaker, mensen die zwerfvuil
rapen, alleen of in groepjes. Zaterdagochtend
15 mei waren de ploggers van de Lam Gods
voor de tweede keer in actie om de Stevenshof
schoner te maken, want “een schone wijk ligt
voor het oprapen”! Deze keer sloten we aan
bij de zwerfvuilrapers van Incluzio en Sol. Er
zijn plannen om in juli – weer samen met Incluzio en Sol – met een aantal kajaks de wateren in de Stevenshof te gaan schoonmaken,
dat wordt dan dus geen zwerfvuilrapen, maar

drijfvuilvaren. Zodra de plannen concreet zijn,
volgt meer nieuws!

Wat houdt opknappen in? Het is een langer
gekoesterde wens het ontmoetingsgedeelte
achter in de kerk (visueel) af te scheiden van
het liturgische deel, op een manier die het
karakter van het kerkje niet aantast. Ook willen we al jaren de voorzieningen voor sanitair
en koffie zetten (nu in een biechtstoel! Zie
foto) verbeteren. En de kerk vergroenen en
duurzamer. Gedacht wordt daarbij aan zonnepanelen.
Het proces levert mooie ideeën op, maar
de uitwerking daarvan kost wel tijd. Als het
parochiebestuur achter de plannen staat, volgt
overleg met de bisschop en zijn staf. Ook de
gemeente moet vergunning verlenen. Zelfs als
alles meezit, kan pas begin 2022 met werkzaamheden worden begonnen.
Wordt dus vervolgd!

Livestream vanuit de
Antoniuskerk
Binnenkort wordt de Antoniuskerk voorzien
van een installatie om vieringen via internet te
kunnen uitzenden, het zgn. ‘livestreamen’. Dit
is niet bedoeld als vervanger voor het fysieke
kerkbezoek maar het is wel een middel waarmee we ook mensen kunnen bereiken die niet
naar de kerk kunnen komen.
Daarnaast geeft het mogelijkheden om vieringen zoals uitvaarten, huwelijken, en dopen
op te nemen en beschikbaar te stellen aan
familie. Ook huurders kunnen er gebruik van
maken (denk aan concerten).
We beginnen met een eenvoudige installatie
in de Antoniuskerk, met apparatuur die later
eventueel kan worden ingepast in een installatie in de Maria Middelareskerk. Het geeft ons
de mogelijkheid om alvast ervaring op te doen
en mogelijke kinderziektes op te lossen.

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

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

Nieuws uit Diaconaal
centrum De Bakkerij

Vieringen met kerkgangers!

Afscheid Italiaanse parochie

We mogen elkaar weer in levende lijve ontmoeten
in de Regenboog: 50 mensen kunnen bij de viering
zijn (opgeven wel verplicht). Na afloop koffie buiten
aan statafels in de kerktuin of op het grasveld. Op
beperkte schaal zijn er weer gesprekskringen en gebedsgroepen. Voor alle activiteiten blijven de coronabasisregels gelden.
Vieringen kunnen nog steeds digitaal worden gevolgd op livestream en YouTube-kanaal oecumene
merenwijk, zie website.

Na 5 jaar te gast zijn geweest in de Regenboog, heeft de
Italiaanse parochie een nieuw onderdak gevonden in
de Matthiaskerk in Warmond.
Benedetta schreef bij het afscheid in het Bulletin o.a.:
“In september 2016 zijn we als Italiaanse gemeenschap vanuit Warmond naar De Regenboog in Leiden
verhuisd. Daar hebben we ons zeer welkom gevoeld.
Onze vieringen werden af en toe bezocht door de Nederlandse kerkgangers en andersom hebben enkele
van onze kerkgangers af en toe de Nederlandse dienst
bijgewoond. Tussen deze vieringen in was er altijd
even tijd om elkaar te begroeten, een praatje te maken
of een kleine markt te organiseren voor liefdadigheidswerk. Deze samenwerking zette zich de laatste jaren
ook door bij de verschillende catechesegroepen.
Wij hebben mooie herinneringen aan o.a. de gezamenlijke Palmpaasprocessie in de kerk. Onze samenwerking ging altijd gepaard met wederzijds respect en
nieuwsgierigheid met af en toe zelfs een kleine samenvoeging van tradities!
Wij hebben ons altijd zeer welkom gevoeld in De Regenboog en willen jullie hier dan ook hartelijk voor bedanken. Een olijfboom en een houten kruis met vredesduif
(gemaakt in Zuid-Tirol) hebben
we hiervoor uitgekozen:
symbolen van kracht,
vrede, overwinning en een
positief toekomstbeeld.
Vrede en alle goeds toegewenst voor deze bijzondere
periode!
Benedetta”

Kerkorkest aan
het oefenen voor
JUBILEUM!
Op 5 september start ons
jubileumjaar met een feestelijke viering. Ons kerkorkest is al druk bezig met
oefenen. Ter ere van het 50-jarig jubileum van onze geloofsgemeenschap
heeft organist Wilfred van de Wal een passend muziekstuk bewerkt: de
Cinquantaine van Gabriel-Marie. Er zijn al veel enthousiastelingen die
willen meespelen. Opgeven kan nog, kijk op de website.

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

P.S: Het olijfboompje staat
inmiddels in onze kerktuin.

Stand van zaken Babyhuis Leiden
Daniëlle Kiele, coördinator van het Babyhuis in
Leiden, vertelt ons het volgende: “Vanaf september werk ik samen met collega’s, in het prachtige pand naast de H. Lodewijkkerk, aan opvang
en begeleiding aan moeders en hun baby’s, die
hier tijdelijke wonen.
Bij een net opgestarte locatie, zijn
er veel facilitaire
zaken: wat zijn we
overweldigd met
al het aanbod van
meubels, babyspullen e.d. Bijna
dagelijks bellen
lieve mensen die
spullen aanbieden. We hebben
inmiddels kennis
gemaakt met het
18
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netwerk in Leiden. Ik
heb echt het gevoel dat
we in Leiden worden omarmd. Na de opening van
het Babyhuis volgden al
snel de eerste moeders;
de meeste
kamers waren binnen
drie maanden bezet.
We konden bouwen op de
naamsbekendheid bij de
kinderbescherming en
jeugdzorg, die al bekend
waren met het Babyhuis
vanuit de locaties in
Dordrecht en Schiedam.
Er volgden aanmeldingen vanuit het hele land.
Graag dank ik de contact-

Bundeling krachten in hulp bij financiën
Oude Rijn 44 b,
2312 HG Leiden,
071 514 49 65,
info@debakkerijleiden.nl
www.debakkerijleiden.nl

Veel mensen verliezen door corona
baan en buffer. SchuldHulpMaatje
Leiden e.o. en Humanitas Thuisadministratie gaan nu samen hulp
bieden.
“Helaas weten mensen ons niet altijd
te vinden”, zegt Marc Aldewereld van
SchuldHulpMaatje Leiden e.o., “als
groter samenwerkingsverband willen
we meer opvallen.” Hanneke Kuipers
van Humanitas: “We willen mensen laten weten dat we er
voor hen zijn, ook als de problemen nog niet groot zijn.”
Doel is een groeiende groep mensen zicht te geven op inkomsten, uitgaven en administratie, zodat ze zelf verder

Hoe Oma toch op Stap kon.
Jaarverslag 2020-2021

kunnen. Alle inwoners van Leiden, Leiderdorp,
Oegstgeest en Voorschoten zijn welkom. Meer informatie op www.humanitas.nl/rijnland en www
voorelkaarleiden.nl.

Boodschappen voor mensen zonder
papieren

Kunst en rechten van de mens
Amnesty International laat in een
wandeling op 18 juli door Leiden
kunst en de rechten van de mens samengaan. Het Academiegebouw, De
Bakkerij en woningen
van mensen die van
betekenis waren voor
die rechten vormen de
eerste dimensie. De extra dimensie komt van
drie beeldende kunste-

naars op voor hen inspirerende locaties. Zo is werk van Emma van Noort
te zien in de tuin van de Oude UB aan
het Rapenburg, van Inge Reisberman
in De Bakkerij, en van
van Izaak Zwartjes
bij het Kamerlingh
Onnesgebouw De volledige route staat,
compleet met app, op
leiden.amnesty.nl.

De Bakkerij open op zaterdag 11 september

personen van het parochiebestuur en
de mensen van de H. Lodewijk, met
wie een prettige samenwerking en
burenrelatie is opgebouwd. We voelen ons vrij om over en weer aan te
kloppen als er vragen zijn en voelen
dezelfde steun, veiligheid en warmte
die in het Babyhuis centraal staan.”
Meer informatie het-babyhuis.nl/
babyhuis-leiden.

Door een samenwerkingsproject van Supermarkt PLUS
en het Rode Kruis kon De Bakkerij in Leiden recent 50 boodschappenpakketten uitdelen
aan mensen zonder papieren.

Hoe oma ook afgelopen jaar, ondanks corona,
toch op stap kon? Het is te lezen in het jaarverslag 2020-2021 van het project ‘Oma gaat
op Stap’. Het gaat over feitjes, foto’s en verhalen, en geeft een mooi beeld van de contacten
tussen ouderen en vrijwilligers in deze moeilijke en onzekere tijden. U vindt het allemaal
op onze website www.debakkerijleiden.nl.

De Bakkerij zet tijdens Open Monumentendagen haar deuren open op zaterdag
11 september van 11.00 tot
17.00 uur. Maak kennis met
de geschiedenis van het
centrum en proef de sfeer
uit die tijd in de ovenruimte, de Goemoerskamer uit
1582 en maak kennis met
de actuele projecten en
activiteiten van De Bakkerij. Het volledige programma wordt nog bekend gemaakt, maar voor nu: Save
the date!

Rondom...
Weemoed
Ja, het is zover, ik neem afscheid als
hoofd- en eindredacteur van Rondom de
Kerk. Dat doe ik met weemoed, het was een mooie
tijd om steeds een nummer te maken dat er, dank zij
vormgever Jos Versteegen, altijd mooi uitzag! Veel
redactieleden hebben in de afgelopen zestien jaar
meegewerkt. Hartelijk dank voor jullie inzet. Net als
de medewerkers, met name de KinderHoekredactie,
die, niet aflatend steeds een mooie pagina 20 hebben gemaakt. En ook, in vroeger tijden, de jongeren, die mooie artikelen en beelden aanleverden,
bedankt. In deze tijd is de communicatie, met name
onder jongeren, helemaal niet meer via papier.
Ook wil ik de heel goede en hartelijke samenwerking
met de correspondenten vanuit de parochies/parochiekernen memoreren: met name Corry Arendse,
Wim Barning ofs., Gerard van der Hulst, Annie Borst,
Agnes van Boheemen, Lydia van Goozen en Jan
Akerboom. Zij hebben trouw hun pagina gemaakt
met mooie beelden. Hoop dat jullie je willen blijven
inzetten voor communicatie en informatie vanuit
jullie parochiekernen, ook in de nieuwe opzet van
‘Rondom de Petrus en Paulus’ in de komende 17e
jaargang.
Nogmaals dank aan iedereen, hartelijke groet en
tot ziens!
Joke Sorgdrager, scheidend hoofdredacteur
Rondom de Kerk - Juli|Augustus 2021
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Gelukkig door vriendelijk te zijn!
Vriendelijk

Lieve God,

Vriendelijk zijn betekent aardig en lief doen tegen
anderen. Je begroet iedereen op een vrolijk manier
en je bent altijd bereid om mensen een helpende
hand te geven. Je bent nooit agressief en je wilt het
met iedereen gezellig houden. Als je vriendelijk doet
tegen anderen, doen ze meestal vriendelijk terug.
Zo verspreid je liefde
door de wereld!

Hoe kan ik vriendelijk zijn?

Franciscus redt de tortelduiven

Door mensen op straat te groeten;
Door mijn ouders met de boodschappen
te helpen;
Door mensen uit andere landen gastvrij
te ontvangen;
Door mensen die verdwaald
zijn de weg te wijzen;
Door aan te bieden te helpen
als ik iemand in moeilijkheden zie;
Door met een oudere buurvrouw/man te praten die eenzaam is;
Door een beterschapskaart naar een ziek
vriendje te sturen.

ik ben vandaag op een nieuwe
school begonnen en iedereen die
ik ontmoette was zo aardig en
vriendelijk tegenover mij.
Bedankt dat ik niet
buitengesloten of
eenzaam was. Help me
elke dag aardig te zijn
voor anderen, net als
Uw Zoon
Jezus. Amen.

Op een dag kwam Sint Franciscus een jongen tegen. Die was op weg naar de markt
met een kooi vol wilde tortelduiven. Met
tranen in zijn ogen zei Franciscus : “Geef ze
alstublieft aan mij! Ze zijn zo onschuldig.”
De jongen was heel verrast maar gaf de
kooi aan Franciscus. De heilige
sprak lieve worden tegen de
tortels en begon twijgen
en gras te verzamelen.
Hij vlocht er kleine ronde
nesten van en zette ze
voorzichtig in de bomen.
“Hier mogen jullie jonkies krijgen
en zingen voor God!” zei Franciscus. En de
duiven koerden terug. De jongen vergat
nooit wat de vriendelijke heilige voor de
duiven deed. Toen hij groot was, werd hij
zelf een volger van Franciscus en hielp hem
bij het zorgen voor de zieken en de armen.

De Barmhartige Samaritaan
Er was eens een man die op reis ging. De weg
was eenzaam en hij werd door rovers overvallen. Ze lieten hem halfdood liggen aan de kant
van de weg.
Na een tijdje kwam er een
priester langs. Hij zag de
man liggen maar liep snel
aan de overkant voorbij.
Later kwam er een hulppriester langs. Ook
hij zag de arme
man liggen

maar liep voorbij zonder hem te helpen. Uiteindelijk kwam er een buitenlander, een Samaritaan,
langs. Hij zag de man liggen en ging naar hem
toe. Voorzichtig maakte hij de wonden schoon en
deed er verband omheen. Toen zette hij de man
op zijn ezel en bracht hem naar een herberg.
De volgende ochtend zei de Samaritaan tegen
de herbergier: “Hier is geld. Zorg goed voor de
man. En als je meer geld nodig hebt, betaal ik je
op de terugweg.”
Jezus wil dat wij, net als de Samaritaan, vriendelijk zijn voor mensen in nood.

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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Robertskruid

rondom de Hartebrugkerk
Een kerk in de binnenstad heeft voor- en nadelen. Een van de nadelen is de grote hoeveelheid zwerfvuil op straat.
Eerlijk gezegd: de omgeving van de Hartebrugkerk is behoorlijk vies.
Dus, op tweede Pinksterdag, tussen de regenbuien door,
hielden we een kleine opruimactie.
Gewapende met afvalgrijpers gingen
wij aan het werk tussen de fietsenrekken en in de bloemenbedden op
de Lange Mare. Het was maar een
bescheiden bijdrage aan het verscho-

Wat doe je?
In de Lodewijk helpt Joost mee met kindgerelateerde
dingen. Zoals samen met andere ouders de kinderwoorddienst voorbereiden. Aan jonge kinderen leest
hij de evangelielezing van de desbetreffende zondag
voor en legt deze uit met mooi materiaal, zoals
Bijbelse figuren van stof. Zes tot zestien kinderen nemen hieraan deel.
Ook helpt Joost met het maaien van het gras in de
tuin van de Lodewijk, waar de kinderen na de heilige
Mis hun energie kwijt kunnen en met elkaar kunnen
spelen. Voor dit grasmaaien is een speciale WhatsApp
groep opgezet met onder andere Bas van Berkel, die
momenteel met zijn gezin in Canada woont. Nu de
coronacrisis bijna ten einde is en ook het koffiedrinken en het elkaar ontmoeten na de heilige Mis in de
tuin langzaam op gang komt, wordt dus ook aan dit
gras weer aandacht besteed.
Joost heeft verder een jongensclub opgericht, een
vader/zoon-club, die één keer per maand leuke activiteiten doet als naar het strand gaan, speurtochten
houden, naar het bos gaan, hutten bouwen… ‘Zo’n

Sylvia zat op een katholieke
middelbare school die ook reizen naar Taizé organiseerde.
“..vond het écht leuk om daar
te zijn. Ze is nadien nog een
paar keer gegaan. “Er is toen
een zaadje geplant, op mijn
23e heb ik mij laten dopen, al
was dat een heel proces.” “Dat
was in de H. Lodewijkkerk”,

Auteur Celine Timmerman en
fotograaf Guus Schoonewille zijn
akkoord met overname van delen
uit het interview met Sylvia uit ons
bisdomblad ‘Tussenbeide’ en het
plaatsen van de foto.
Wilt u ‘Tussenbeide’ thuis ontvangen? Neem dan een abonnement!
Stuur een mail naar tussenbeide@
bisdomrotterdam.nl. Alle info staat
ook op www.tussenbeide.nl.

vertelt Sylvia. “Voor
de doop heb ik nog de
Alpha-cursus gedaan,
en voorbereidingsgesprekken met
pastoor Smith.”

club is iets vanzelfsprekends; het is logisch dat kinderen
zo’n club hebben.’ Sinds kort is er ook een meisjesclub
onder leiding van Caroline. Er wordt nog gezocht naar
een goed honk op een A-locatie voor beide clubs, waar
in ieder geval een kast staat voor spullen en waar een
kamer is, die ruimte biedt aan zo’n twintig personen.

“Het mysterie
mag er zijn”
Via Bijbelstudie bij de
christelijke studentenvereniging
Ichthus in Leiden,
kreeg Sylvia meer
vrienden die ook gelovig waren. “Ik weet
nu dat dit Gods leiding is, maar op dat
moment was ik mij
daar niet van bewust.
Vervolgens ben ik veel
kerken langs geweest
en voelde mij het meest aangetrokken tot de Katholieke Kerk. Ik vind
het prachtig dat het mysterie er mag
zijn, dat het groter is dan jezelf en
dat we dat kunnen uitdrukken door
lichaamstaal en rituelen. Én dat het
oké is dat je het niet hoeft te doorgronden.” … Hoe ik uiteindelijk Jezus
heb leren kennen, … ervoor bidden en
laten bidden. Ik vroeg ook aan Jezus
of Hij zich kon laten zien.” Tijdens een
meidenkring werd een keer gesproken
over wat Jezus op aarde heeft gedaan,
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Vrijwilliger
H. Lodewijkkerk in Leiden
Joost is getrouwd met Caroline en
samen hebben zij vier jonge kinderen.

nen van het
milieu maar
wel een mooie
afsluiting voor
Laudato Si’
week 2021. Afval rapen is een
oneindige klus,
de volgende
zaterdag gingen we weer aan de slag,
deze keer met een extraatje: we gingen op zoek naar de stoepplantjes in
de omgeving. Zo hebben wij de nederige Vroegeling en het mooie
Robertskruid ontdekt. Een binnenstadlocatie heeft ook zijn voordelen

“... het geeft mij rust en tegenwicht in
				 deze maatschappij”
In het onlangs geheel vernieuwde Bisdomblad
‘Tussenbeide’ staat een
nieuwe rubriek: ‘Kiezen
voor de Kerk’. Hierin wordt
ook Sylvia de Vreede (27)
geportretteerd. Zij koos
voor de Kerk tijdens haar
studie in Leiden. Mocht u
het interview hebben gemist, hieronder we enkele
highlights hieruit.

Ron

Laudato Si’

Joost van
Halem (41)

Foto: Guus Schoonewille
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Kinder Hoek

…”zoals met de overspelige vrouw
bijvoorbeeld, echt supervet is. Jezus
was echt cool in die tijd….ik mag
echt trots zijn om Hem te volgen!”

“Je identiteit ligt in Gods handen”
“Door het geloof heb ik een bepaalde
rust gekregen. Je identiteit in moeilijke tijden ligt niet in wat je kan of
doet, maar in Gods handen. Dat Hij
je ziet, dat je Zijn kind bent. Dat geeft
mij rust en tegenwicht in deze maatschappij.”

Waarom doe je dit?
‘Als je zelf niets doet, gebeurt er niets. Als het gras in
de tuin niet gemaaid wordt, kunnen de kinderen daar
niet spelen. Als kinderen iets nodig hebben, pak je het
op. Dat is voor 100% de rol van de leek. Om dingen te
doen in de kerk, in afstemming met de pastoor.’
Joost is protestants opgegroeid. Hier leerde hij de houding van zelf ondernemen.
Wat drijft je?
‘Zorgen dat iedereen de kans krijgt Jezus te leren kennen. Jezus is een vriend. Vanuit die vriendschap leef je
je leven.’
Hoe is het met ‘Formed’*?
Via-via kreeg Joost zo’n 3 jaar geleden ‘Formed’ doorgestuurd. Hij heeft dit materiaal bekeken en dacht:
‘Wauw! Wat een fantastisch materiaal! Het allerbeste
materiaal ter wereld! Bijbelstudies, echt topklasse!’.
Van januari 2021 tot nu hebben onze parochianen 230
video’s bekeken. Dat staat gelijk aan 320 volle dagen,
749 minuten luisteren. En het abonnement is gratis!
*‘Formed’, is een soort katholiek ‘Netflix’ waarmee films,
E-books en trainingsprogramma’s in de Engelse en Spaanse
taal worden aangeboden door de Amerikaanse bisschoppen.
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Kapel RK-Begraafplaats Zijlpoort, Haven 64

Vieringen in de periode van 10 juli tot en met 12 september 2021
Regio Noord

GE

HA
A RL

N2 06

GA
NG
ET
JE

N2 06

GA
NG
ET
JE

S WEG

HAN

NSC

ME

LAM

TORENMOLEN

VERF
MOLEN

WEG

ANS

NSC
H

JAN
KOE
NEN
WEG

ME

LAM

HAN

NSC

ME

N2 06

S WEG

STIL
LE M
ARE
HO
STROG DON
. ST KER
EEG

LAM

JAN
KOE
NEN
WEG

STIL
LE M
ARE
HO
STROG DON
. ST KER
EEG

JAN
KOE
NEN
WEG

N2 06
GA
NG
ET
JE

JAN
KOE
NEN
WEG

STIL
LE M
ARE
HO
STROG DON
. ST KER
EEG

VERF
MOLEN

VERF
MOLEN

TORENMOLEN

GA
NG
ET
JE

EG

R
NST

WE
G

R

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

JAN
KOE
NEN
WEG

Harriët van Dijk

EG
NT SNOEPW
G PERSA
STIERENBRU

N
AA
IAL
AC

STR

NOORDBUURTSEWEG

TEN
U

M
O
LE

EG

R
MO
GE
HO

06

ZUIDBU

N2

4

L

EG

FD
HOO

E

GE
HO

L

FD
HOO

B

LEIDEN

N2 06

BURG. D
ETM
ERS
WE
G

06
N2

SWIE
S WEG

OUDE HER
ENGRACHT

RSW
EG

BURG. D
ETM
ERS
WE
G

VAN

HAN

NSC

ME

DR. KORTMANNSTRAAT

RP
SST
RA
AT

LA
DO M

VERF
MOLEN

JAN
KOE
NEN
WEG

N2 06

V.D.

IJK

ER
GE

ND

BEVRIJDINGSPLEIN

G

N

EN
ERME

R.
ST
IEF
BR
IJL
-V
OM
BL

ROOSEVELTSTR

LAAN EG
W

VIJF MEI

MM

RIJ

ANT

NSH OFDREEF

N

AA

AN L

ZEEM

E

TELDERSKAD

5 MEIBAD

EG
RSW
MO
GE
HO

LORENTZHOF

NIEUWEWEG
SCHENKELWEG
ZWETKADE

EG

GSEWW

AA OU
DR. VAN NOORT STRAAT HSCH

AN

SEWE

STOMPWIJK

RIJ

UIS

DH

ZONNEGAARDE

ZUIDHOF

LA

VIJF MEI

Boshuizerlaan 11 / Rijndijk 283

RLAAN

STIL
LE M
ARE
HO
STROG DON
. ST KER
EEG

MEER

ZONNE-

HILL LA

KONING
INNELAA
N

TJE
WATER

06

ZWETKADE

COURTST
R

AT
TRA
HTS
DZIC
VEL

PIETER DE
LA

UURT

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

OUDE HER
ENGRACH
T

ME
NS

5 MEIBAD

AN
LA
ER
STE
ME
VE

VERF
MOLEN

KETEL

E

TELDERSKAD

LEN

boek: ‘Vertrouw op je gevoel Leren keuzes maken met Ignatius
van Loyola.’ Dit boek geeft talloze
voorbeelden over hoe je, door te
luisteren naar je innerlijk, tot goede
keuzes kunt komen. Bijvoorbeeld:
Wat te doen als je niets meer voelt
voor je partner, of als iets goed voelt
dat toch fout blijkt en andersom?
Het boek is geïnspireerd op het
gedachtegoed van Ignatius. Kunnen we eigenlijk wel op onze gevoelens vertrouwen bij het maken
van keuzes? “Ja”, zegt Sintobin, “het
uitgangspunt is, dat God zelf in ons
hart verlangens geeft.” Door die verlangens op het spoor te komen en
die te kunnen beluisteren kun je tot
betere keuzes komen, ook in de
alledaagse dingen. Het Ignatiusjubileumjaar loopt tot 31 juli 2022.
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11.00 EV - pastoor Broeders

AT
RA
ST

BOMENWIJK

19.00 WG

AT

za
zo
16e zondag door het jaar

RAPEN
BURG

RAAT
DOEZAST

17
18

R
DE
ER
EH
ED
O
G
DE

K

AN
LA

RAPEN
BURG WG
09.30
STEENSCHUUR

10.00 EV Lat/NL - pastoor Smith
16.00 Aanbidding en biecht
17.00 EV Engels - father Lucas
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Laurentiuskerk
Hartebrugkerk
St. Petruskerk
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11.30 EV - pastoor Smith
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Regio Zuid
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St. Josephkerk
H. Lodewijkkerk
		
A4

Zondag 10.30 uur, maandag tot en met
zaterdag 18.00 uur: EV

Regio Oost
GA
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ET
JE

Juli

Kapel Roomburgh, Hof van Roomburgh 46

Dinsdag 3 augustus, dinsdag 7 september en
dinsdag 5 oktober 10.00 uur: EV
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Bij de Lodewijk-, De Goede Herder-, St. Jan- en Hartebrugkerk zijn de
EG
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vieringen ook
GE te volgen via livestream. Meer info op hun websites.
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Voor ruimte, rust
en betrokkenheid

Echt iets lekkers!

C.G.J. Onderwater

Crematie- en uitvaartverzorging

BROOD- EN

BANKETBAKKERIJ

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

Tesselschadestraat 20
2332 BJ Leiden
Telefoon 071-576 12 74

Tel.: 079 - 342 29 06
Dag en nacht

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

• Restauratie • Renovatie • Nieuwbouw • Onderhoud

De KBO geeft
tien maal per
jaar het landelijk
blad Nestor uit.

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

KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN

KBO

ZUID-HOLLAND
Afdeling LEIDEN
Belangenorganisatie voor 50-plussers

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

R.K. Begraafplaats Zijlpoort

Kerkelijk Centrum

De Regenboog

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

071-5212858
Gratis parkeren!
Email: beheerder@kcregenboog.nl
www.deregenboogmerenwijk.nl/verhuur
Beheerder:
R. van Heyningen

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

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

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.

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

