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PAROCHIE HH PETRUS EN PAULUS – REGIO ZUID 

| Actueel nieuws vanuit de Hartebrug, Lam Gods, Petruskerk | januari 2023  

 
Dankbaarheid, bekering en vrede. 
 
Zo op de drempel van de jaarwisseling is een mooie gelegenheid om terug te 
blikken op het afgelopen jaar en vooruit te zien naar wat komende is.  Paus 
Franciscus reikte zijn medewerkers in dit kader drie kernbegrippen aan. Een 
terugblik vanuit: 1. Dankbaarheid voor wat de Heer ons elke dag om niet 
schenkt. 2. Het willen bekeren door te luisteren naar wat het evangelie ons te 
zeggen heeft en veranderen wat daarmee niet in overeenstemming is. Wat ten 
kwade is van onszelf en onze wereld. 3. En tot slot met aandacht voor de 
vrede. Vrede niet alleen als probleem wereldwijd maar ook als verbale 
ontwapening. Een nadenken over ons spreken met en over elkaar. Ook voor 
ons geen gekke drieslag; in elk geval vormen ze een mooie uitdaging voor 2023 
bij onze opdracht om heilig te leven binnen ons leven van alledag. 
 
Pw Marlene Falke, belhamel van Zuid 
 
Kerstconcert Hartebrugkoor op 11 december  
 
Op deze zondag heeft het Hartebrugkoor zijn kerstconcert voor een bijna volle 
Hartebrugkerk ten gehore gebracht. Mocht u het gemist hebben, dan kunt u 
het hele repertoire nog beluisteren op de site van het Hartebrugkoor 
(Hartebrugkoor.nl, klik: audioverslag Kerstconcert’).  
Het concert werd erg goed ontvangen en ook de gelegenheid om enkele 
liederen samen met het koor te zingen, werd gewaardeerd.  
De teksten konden via het programmaboekje worden gevolgd; zelfs de 
kleintjes deden hun best om met hun vingertje langs de tekst mee te lezen.  

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fhartebrugkoor.nl%2F&data=05%7C01%7C%7C25894f644b884d2f290208daea667b44%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638080023123354675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lVDfrwbOyFKcKtPjiPSE7gvUIdTxYZLLInJRBTAAHzI%3D&reserved=0
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Het woord concert komt 
overigens van het Italiaanse 
'concerto', afgeleid van het 
Latijnse 'concertare' wat o.a. 
'wedijveren’ of 'disputeren’ 
betekent. Grappig, want 
eigenlijk is dat ook wat de 
koorleden doen: 'wedijveren’, 
inspanning leveren, om samen 
een zo mooi mogelijke klank 
naar buiten te brengen.  
Het bestuur van het Hartebrugkoor wenst u van harte een zalig, gezond en 
klankvol nieuwjaar! 
 

Kerstmarkt in de Hartebrug op 18 december 

Op de vierde zondag van Advent hebben de 
kinderen van de Hartebrug een marktje gehouden 
voor de Adventsactie. Er waren kerstknutsels, 
boeken en 
uiteraard 
lekkere 
zelfgebakken 

koekjes. Het geld dat wordt gezameld gaat 
naar een project in Sierra Leone dat 
gezinnen ondersteunt in het verbouwen 
van voedsel. Er was ook veel belangstelling 
voor de warme chocomel en glühwein. 
 
 

Bijbelavond met Marieke Maes op donderdag 12 januari 

Ook in 2023 zijn er weer maandelijks bijeenkomsten op de donderdagavond 

waarin de lezingen van een bepaalde zondag worden besproken. Catechete 

Marieke Maes uit Amsterdam verschaft boeiende achtergronden en uitleg. Tijd 

van 20-22 uur in de pastorie van de Antonius. Iedereen is van harte welkom. 

Data de komende maanden om alvast te noteren:  23 feb, 16 maart en 13 april. 
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Eerste Heilige Communie Leiden-stad 2023 
Het voorbereidingstraject gaat deze maand beginnen! Voor 

kinderen van de Lam Gods en Hartebrugkerk is de eerste les al 

op woensdag 11 januari en voor kinderen van de Sint Petrus, 

Sint Joseph en Lodewijkkerk is de eerste les op woensdag 25 

januari. De ouderavond wordt per Zoom gehouden op dinsdag 

17 januari om 20 uur. Hieronder een overzicht: 

 Hartebrug, Antonius, 
Maria Middelares,  

Sint-Petrus, Sint-Joseph, 
H. Lodewijk,  

Communie viering Zondag 16 april  Zondag 14 mei 

bijeenkomsten in 
januari en februari 

Woensdagen 11 en 25 
januari; 
8 en 22 februari 

Woensdagen 25 
januari; 8 en 22 februari 

Plaats Bijsacristie 
Hartebrugkerk, ingang 
Lange Mare 79 

Lodewijkpastorie,  
Steenschuur 19 

Tijd 13.45 (inloop) tot 
15.30 uur 

14.00 tot 15.00 uur 

Als u uw (klein)kind nog wil aanmelden, stuur snel een mail naar Diaken Clavel 

(voor Petrus, Lodewijk en Joseph) diakengjclavel@gmail.com of Maaike Elink 

Schuurman (voor Hartebrug en Lam Gods) m.elinkschuurman@me.com  en 

vraag een aanmeldingsformulier aan.    

 

Vriendjes van Franciscus gaan verder met het thema “De 5 Zintuigen” 

Op zaterdag 14 januari pakken wij de draad weer op met 

het zintuig “zien.” Wij bewonderen de kleuren van de 

regenboog die in de Bijbel tevoorschijn komt in het verhaal 

van Noach. Wij vertellen ook over het werk van de priester 

in de Kerk. Deze catecheseclub is voor kinderen vanaf groep 

5, maar broertjes en zusjes vanaf groep 4 zijn ook van harte 

welkom. De bijeenkomsten zijn op een zaterdagmiddag van 15.30 tot 17 uur in 

de bijsacristie van de Hartebrugkerk, ingang Lange Mare 79. Contact via 

Victoria Twist: vj.twist@kpnplanet.nl.  

 

mailto:diakengjclavel@gmail.com
mailto:m.elinkschuurman@me.com
mailto:vj.twist@kpnplanet.nl
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Zondag 15 januari: Eenheid van de christenen 
 
Op deze zondag aan het begin van de Week 
van de Eenheid van de Christenen is er 
traditiegetrouw een oecumenische viering 
in de Antoniuskerk om 10 uur. Het thema is 
“Doe Goed Zoek Recht”. Dominee Bernard 
Schelhaas en PW Marlène Falke gaan voor. 
 
 
Woensdag 17 januari: Dag van het Jodendom over sterke vrouwen 
 

De Dag van het Jodendom werd in 2008 door de Nederlandse 
bisschoppen ingesteld met als doel aandacht te besteden aan 
de bijzondere band van de Kerk met het Jodendom. 
“Waarom de Dag van het Jodendom belangrijk is? Je mist 
ontzettend veel als je als christen niets weet van het 
Jodendom. Dus besteed er vooral aandacht aan en kom naar 

de bijeenkomst op 17 januari.” Willy Hoogendoorn, pastoraal werker in de 
Merenwijk en bisschoppelijk gedelegeerde voor het Jodendom, organiseert op 
de Dag van het Jodendom 2023 een bijeenkomst in Leiden. Het thema is: 
sterke vrouwen. 
De bijeenkomst in Leiden (11.30-15.15 uur) vindt plaats in De Regenboog, 

Watermolen 1. Voor informatie en opgeven: dagvhjodendom@kcregenboog.nl 

 

 

 

Op 14 januari begint weer de jaarlijkse Actie Kerkbalans, waarop we een 
beroep doen op onze parochianen financieel bij te dragen aan het 
instandhouden van onze kerkgemeenschap. We hopen dat u weer gul 
bijdraagt! 

mailto:dagvhjodendom@kcregenboog.nl
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Maaltijd Plus op vrijdag 27 januari 

Op de laatste vrijdag van de maand is er altijd een goed 

verzorgde maaltijd met een boeiende spreker. Ditmaal 

komt Bernard Vermet vertellen over Lichtmystiek in een 

religieuze context. Plaats: Stevensbloem 269. Tijd: 

18.00-21.00 uur. Opgave vanwege de maaltijd bij 

Wilbert van Erp, vanerp@outlook.com   

 

Viering op zondag 29 januari met aandacht voor de kinderen 

Op deze zondag is er een speciale viering in de Hartebrugkerk met veel 

aandacht voor gezinnen. De lezingen worden in eenvoudige taal voorgelezen 

en wij zingen leuke liedjes. En uiteraard is de preek van pastoor Broeders 

helemaal op kinderen afgestemd!  

De nieuwe EHC-kandidaten gaan zich voorstellen en de dopelingen van de 

laatste drie (!) jaren worden uitgenodigd om met ons mee te vieren.   

Wij gaan er iets heel moois van maken. Komen jullie ook?  

 

Buurtinitiatief woensdag 1 februari  
 
Ook in 2023 gaat het buurtinitiatief van Zuidwest weer vier bijeenkomsten 
organiseren. De eerste vindt plaats op woensdag 1 februari in de Pelgrim, het 
gebouw van de Protestante wijkgemeente Zuidwest, Apollotoren 2, 2324 DR 
Leiden.  
 
Onze plaatsgenoot Piet Vellekoop zal ons meenemen door onze eigen stad.  
Hij geeft ons: ‘Een kijk op de Leidse geschiedenis’. Leiden is in de 20ste eeuw 
enorm gegroeid en de laatste jaren flink opgeknapt. Vinden wij daar iets van?  
Ook al ben je Leidenaar, je komt zeker onbekende, mooie plaatsen en 
gebouwen tegen. Niet voor niets wordt Leiden de stad van ontwikkelingen 
genoemd. Werd vroeger het brood verdiend in de lakenindustrie, nu geldt het 
Leids Bio Sciencepark als de banenmotor.  
 
De muziek wordt deze middag verzorgd door Wilko de Feij op de piano.  

mailto:vanerp@outlook.com
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Eenieder is van harte welkom. De middag begint om 14:00 uur (inloop vanaf 
13:30 uur). Er zijn geen kosten aan verbonden.  
Kijk voor meer informatie op de website https://www.buurtinitiatief.com  
 
Familieberichten 
15 december: mevrouw Petronella Schelling-Bull, 64 jaar (Petrus) 
19 december: mevrouw Catharina van Dam, 84 jaar (Petrus) 
21 december: de heer Petrus Duijndam, 78  jaar (Petrus) 
 
Vieringen januari 2023 
 

Za 7 17:00 St. Petrus Eucharistieviering, pastoor Smith 
Zo 8 09:30 Antonius Eucharistieviering, pastoor Broeders 
  11:15 Hartebrug/KWD Eucharistieviering, pater Moons 
Za 14 17:00 St. Petrus Eucharistieviering, pastoor Smith 
Zo 15 10:00 Antonius Oecumenische viering 
  11:15 Hartebrug/KWD Eucharistieviering, pater Oude Vrielink 
Za 21 17:00 St. Petrus Eucharistieviering, pastoor Broeders 
Zo 22 09:30 Antonius/KWD Eucharistieviering, pater Kortekaas 
  11:15 Hartebrug Eucharistieviering, pastoor Broeders 
Za 28 17:00 St. Petrus Eucharistieviering, pastoor Smith 
Zo 29 09:30 Antonius Eucharistieviering, pastoor Broeders 
  11:15 Hartebrug/KWD Eucharistieviering, pastoor Broeders 

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

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

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

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

secretariaat@sintpetrusleiden.nl | NL04 INGB 0002 5541 52 
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