PAROCHIE HH PETRUS EN PAULUS – REGIO ZUID
| Actueel nieuws vanuit de Hartebrug, Lam Gods, Petruskerk | juli /augustus2020 |

Kom en zie… | Het is nog stil in onze kerken en eigenlijk is dat niet verwonderlijk. Kerkgangers behoren tot de bedachtzame mensen. Bedacht op het Mysterie, bedacht op de richtlijnen van het geloof. En toch … het gemeenschap-zijn
op afstand, verbonden via de sociale media heeft zijn beperking. Op mijn bureau ligt altijd een afbeelding van de Kerststal. Voor mij brengt het dagelijks in
herinnering, de uitnodiging aan herders en wijzen om naar de stal te komen en
te zien. En te ervaren dat God is Mens-geworden. Iedere zaterdagavond en zondagmorgen klinkt die uitnodiging ook aan ons. Om te komen en getuigen te zijn
van het mysterie. Jezus, die ons tastbaar nabij komt in de gestalten van Brood
en Wijn en in de gemeenschap die in Zijn Naam samenkomt.
Wie kan zo’n uitnodiging nu afslaan ?
Voor de duidelijkheid, we volgen nauwgezet de regels als het
gaat om de veiligheid in Coronatijd. Dus: ‘Kom en zie …’
Marlène Falke, Belhamel van Zuid
Wilt u een viering bijwonen? Er is plaats genoeg! Meldt u zich aan!
Vanaf nu mogen er meer mensen naar de kerk komen. Maar wij moeten nog
1,5 m afstand houden en weten wie naar de kerk komt.
Dus voor de vieringen dient u zich voorlopig nog steeds aan te melden:
Hartebrug: hartebrugkerk@kpnmail.nl of 071 - 512 04 01 tussen 10.30 en 12.00
uur op de vrijdag voorafgaand van de dienst.
Lam Gods: secretariaat@lamgodsleiden.nl of 071 - 531 01 62 op de vrijdag
voorafgaand aan de betreffende zondagsviering, tussen 10:00 en 12:00 uur.
Petruskerk: 071 - 514 31 91 (Wilbert Hettinga) of 06 1891 4574 (Cathalijne
Louwes) of secretariaat@sintpetrusleiden.nl (met uw telefoonnr.)
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Groeten uit de kerken in coronatijd
Wij mogen weer bij elkaar komen
maar de kerken zien er een beetje
anders uit dan normaal. In heel Nederland worden in kerkgebouwen
stoelen massaal verplaatst of meters tape tussen de banken opgeAntoniuskerk
hangen om ervoor te zorgen dat wij
op de gewenste afstand van elkaar blijven. Pijlen op de grond wijzen de weg
door een labyrintische looproute en bij de ingang wordt het wijwater door een
lekker ruikende handgel vervangen.
Ook in onze parochie zijn wij hard aan het werk
geweest om alles veilig voor u te maken. Hier
ziet u een selectie van foto’s vanuit de vier kerken van onze regio.

Maria Middelares

Communiescherm
in de Hartebrug

En elke zondag kunt u de Eucharistieviering vanuit de Hartebrug volgen via de
livestream. Hier ziet u een deel van het team vrijwilligers die voor het uitzenden
van de Mis zorgen. Er is in de laatste weken hard gewerkt aan de kwaliteit van
geluid en beeld en er is vooraf aan de viering een adembenemende film te zien
die je onder het luiden van de klokken uitnodigt om
aan de viering
deel te nemen.
Ga naar de
website van de
Hartebrugkerk
voor de link.
Aan het streamen vanuit de
Communiescherm
andere kernen
Het livestreamteam
in de Petruskerk
wordt gewerkt.
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Kinderwoorddienst in de Maria Middelares weer begonnen
Op zondag 28 juni kwamen we, voor het eerst na
16 maart, weer bij elkaar in de pastorie van de Maria Middelareskerk. Het was erg leuk om elkaar
weer te zien. Er waren 6 kinderen en 2 begeleiders. Ondanks dat we nu een heel uur samen hadden, kwamen we zelfs tijd te kort - gelukkig maar,
dat betekent dat het leuk was!
Na een kort gesprek over hoe het met iedereen
ging, hebben we naar het Evangelieverhaal van
deze zondag geluisterd. Samen hebben wij besproken wat nou de betekenis hiervan was en hoe
wij dat in ons eigen leven ook zouden kunnen toepassen. Dit afgesloten met
een gebed. Hierna speelden we het spel: "Wie staat er voor de deur?" (een
soort Wie is het?) waarbij iedereen een persoon tekende die voor de deur kon
staan en daarna kreeg elk kind er één. Door vragen aan elkaar te stellen kwamen we erachter wie er voor de deur stond. Bijvoorbeeld; een vriendin, dierenoppasser of de pastoor.
Hierna was er tijd voor het versieren van een cup cake en lekker wat drinken.
We hebben afgesloten met het kleuren van een " Welkom in ons huis hanger".
Dit was nog niet af want toen was het helaas alweer tijd. Het was een gezellige
en goede bijeenkomst. Willie Buis
De Vakantiekoffer gaat Laudato Si!
In de Hartebrug is het een traditie om op de
laatste zondag van het seizoen een ‘vakantiekoffer’ aan de kinderen te bieden onder het
motto ‘met Jezus op vakantie.’ Meestal is de
koffer van papier maar dit jaar was het helemaal ‘Laudato Si’! De kinderen mochten hun
eigen tasje uit een lap stof maken. Hoe creatief
je daarmee kunt zijn, ziet
u op de foto hier links. In
de ‘koffer’ zat een duurzame bingo spel, vegetarische recepten en een stoepkrijt en steentje om buiten te hinkelen.
Er was ook een reisgebed in een flesje, weetjes over twee
heiligen en het adres van de kerk; wij willen graag een ansichtkaart van de kinderen ontvangen tijdens de vakantie.
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VERHALENVERTELLER KEES POSTHUMUS KOMT NAAR LEIDEN.
Op donderdagmiddag 23 juli 2020 speelt
verhalenverteller Kees Posthumus zijn solovoorstelling ‘Dwars door de Bijbel’ in de
Antoniuskerk aan de Boshuizerlaan. De
voorstelling begint om 14.30 uur.
In ‘Dwars door de Bijbel’ snelt Posthumus
van Genesis naar Openbaringen, en weer
terug. In tientallen korte verhalen, samenvattingen en nieuwe liedjes gaat hij op reis door de Schrift. Het gaat hem daarbij vooral om de ‘dwarse’ verhalen, over dappere doorzetters en dwarsliggers.
Verhalen die je ook op een nieuwe manier kunt bekijken, dan doorgaans het
geval is. Verhalen waar je soms ongemakkelijk van wordt en die je aan het
denken zetten.
Geen verhaal is veilig. De torenbouw van Babel, in allerlei talen. De verloren
zoon, heen en weer terug. De barmhartige Samaritaan, verteld vanuit de man
die gewond aan de kant van de weg lag. Jefta met zijn onmogelijke belofte,
Jona op zijn kansloze missie. De Bijbelverhalen zijn als het leven zelf, vol liefdes, teleurstellingen en wonderen, vol butsen en deuken, vol geloof, hoop en
liefde. In ruim een uur bent u weer helemaal up-to-date met de Bijbel.
De voorstelling wordt gemaakt in opdracht van de Protestantse Kerk in Nederland en sluit aan bij het jaarthema ‘Een goed verhaal’.
De Commissie Ouderen Pastoraat van de Protestantse gemeente Leiden Zuidwest nodigt u van harte uit hierbij aanwezig te zijn! We houden ons uiteraard
aan het corona-protocol.
Er is plaats voor 50 mensen in de leeftijd van 75 jaar en ouder. Drie wijkgemeenten worden uitgenodigd: Leiden Zuidwest, De Verbinding en de Parochiekern Lam Gods. Het Vitaliseringsfonds maakt deze activiteit mogelijk.
U moet zich vooraf aanmelden en dit kan vanaf ma 6
juli bij Herman de Geus.
Bij voorkeur per email: hermiek90@gmail.com
Graag aangeven uit welke wijkgemeente u komt.
Telefonisch aanmelden ( 071- 5133679) kan van ma.
t/m vr. tussen 15.30 uur en 17.30 uur.
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God*zij*met*ons | Een kleine nieuwe rubriek. In de krant, op radio
en tv. Elke dag is er wel een verwijzing naar het geloof, deel van
onze cultuur. Hebt u een suggestie: mail aan hhpp.regiozuid@gmail.com

Hans Bouma Dominee op Twitter op 11 juni 2020
over de ruiming van nertsen op door corona besmette nertsenfokkerijen. ‘Stel je voor: dat die duizenden en duizenden nertsen die alleen maar 'dierlijk materiaal' mochten zijn, tenslotte van Godswege
mochten onthaald op een compensatie die al hun lijden meer dan goed maakt.
Ik stel het mij voor. Ik hoop het, ik geloof het'.
Hans Bouma is schrijver, dichter en is ook wel bekend als de 'dierendominee'.
Hij vindt dat de christelijke ethiek niet alleen de omgang met mensen, maar
ook die met dieren omvat. Een beetje een moderne Franciscus van Assisi dus,
die ook dikwijls door hem geciteerd wordt. Micheline Modde
Nieuws over de Eerste Heilige Communie en Vormsel
De voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie zullen in september
weer beginnen. De vieringen in de Sint Petrus en Hartebrugkerk worden op
zondag 27 september gehouden. Ook de vormselviering gaat door. Waarschijnlijk in oktober of november.
Laudato Si’ Jaar verlengd
Vijf jaar na de publicatie van zijn encycliek heeft Paus Franciscus
een Laudato Si’ Jaar aangekondigd. Aanleiding voor de Pastoraatgroep en Laudato Si Commissie ons eigen Laudato Si’ Jaar tot
en met 4 oktober 2021 te verlengen.
Zomerbonnen van de Bakkerij
Ook dit jaar heeft De Bakkerij in samenwerking met SUN Leiden weer Zomerbonnen uitgegeven voor huishoudens die door omstandigheden moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Ook leden van onze eigen parochiekernen hebben baat bij de actie gehad. Dit jaar zijn er ruim 1200 meer bonnen
uitgedeeld dan in 2019.
Heuglijk nieuws uit India
Prinsi en haar man waren vorige zomer vaak in
de kerkbanken van de Hartebrug te zien; kerkgangers zullen haar bonte sari’s vast herinneren! Zij is vorige maand in India van een jongen, Rithwik Raj, bevallen. Moeder en kind
maken het goed.
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In memoriam
Lam Gods
23 febr Geertruida Adriana Maria Mank (86), Jacques Urlusplantsoen.
6 juli
Ans van der Kwartel (86). Jarenlang was Ans, samen met haar man
Sam, als vrijwilliger actief op het secretariaat van de Antoniuskerk.
Sint Petrus
5 juni
Charel van den Burg, 47 jaar, Hyacinthenstraat
Dat zij mogen rusten in vrede.
Misintenties
Hartebrug
Alice van Dam-Schilder; Ouders Barning – Overduin; Ger Marcellis; Gerrit Neuteboom; Jan en Riet de Vriend; Marian van der Krogt – Stokkermans; Karin
Theulings; Elisabeth Meijers – Schaafstra; Elisabeth Sassen – Pieterse; Gé en
Carolien Sassen; Giovanni Ammazzini; Henk Hack; Levi Aloysius Visscher; Bart
Klein; Toos Wijgers – Mandemaker; Fia Preenen – van Leeuwen; Bernard Krabbendam; Peter en Tiny de Goede; Joannes en Maria van Kampenhout; Jacomijn van Duin
Lam Gods
05 juli: Agnes Langezaal-Vreeburg; ouders Langezaal-Berbée; Ineke Buis-vanNiel; Els van Rijn-van Niel 12 juli: Coby Schoof-Vierhout, Catharina Schrama en
familie Schrama-de Moel; Henk van Niel, Eugène Plouvier; 19 juli: Agnes Langezaal-Vreeburg; ouders Vreeburg-Beenakker; ouders Strijk-Biesjot; Joke Nijhof-Strijk; Ineke Buis-van Niel; 26 juli: nog geen opgaven; 02 aug: Ineke Buisvan Niel; Paulione Buis; t.g.v. een verjaardag. 09 aug: Coby Schoof-Vierhout;
Catharina Schrama en familie Schrama-de Moel; 16 aug: Piet Bik;23 aug: Coby
Schoof-Vierhout; 30 aug: Ouders Langezaal-Berbée
Sint Petrus
Maria Brigitta van Buuren-Huigsloot; Jenny Giezeman-Bel; Paul Huisman; Catharina van Loon; Desirée Reterink-Bindels; Fam. Van Schaik-Overes; Jan de
Vrind; Lyda de Vries-van Dijk; Charel van den Berg; Gerarda Markman; Fam.
Bruinsma-van Schaik; Maria Brigitta van Buuren-Huigsloot; Hans de Kruijs;
Jannetje Beerenfenger; Louise Niepoth; Theo van Niekerk en Anna Pennings –
Mientjes
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Vieringenkalender juli 2020
za 04 Petrus
19.00 Eucharistie, pastoor Smith
zo 05 Antonius
09.30 Eucharistie, pastoor Kuipers
Hartebrug 11.15 Eucharistie/KWD, pater Van Ulden, ook online
za 11 Petrus
19.00 Eucharistie, pater Van Ulden
zo 12 Maria M
09.30 Eucharistie, pater Van Ulden
Hartebrug 11.15 Eucharistie, pater Van Ulden, ook online
za 18 Petrus
19.00 Eucharistie, pater Lindeijer
zo 19 Antonius
09.30 Eucharistie, pastoor Broeders
Hartebrug 11.15 Eucharistie, pastoor Broeders, ook online
za 25 Petrus
19.00 Eucharistie, pastoor Broeders
zo 26 Maria M
09.30 Eucharistie, pastoor Broeders
Hartebrug 11.15 Eucharistie, pastoor Smith, ook online
Vieringenkalender augustus 2020
za 01 Petrus
19.00 Eucharistie, pater Van Ulden
zo 02 Antonius
09.30 Eucharistie, pastoor Kuipers
Hartebrug 11.15 Eucharistie, pater Van Ulden, ook online
za 08 Petrus
19.00 Eucharistie, pastoor Smith
zo 09 Maria M
09.30 Eucharistie, pater Kortekaas
Hartebrug 11.15 Eucharistie/KWD, pastoor Broeders, ook online
za 15 Petrus
19.00 Eucharistie, pastoor Smith
zo 16 Antonius
09.30 Eucharistie, pater Van Ulden
Hartebrug 11.15 Eucharistie, pastoor Broeders, ook online
za 22 Petrus
19.00 Eucharistie, pastoor Broeders
zo 23 Maria M
09.30 Eucharistie, pastoor Broeders
Hartebrug 11.15 Eucharistie, pater Van Ulden, ook online
za 29 Petrus
19.00 Eucharistie, pastoor Smith
zo 30 Antonius
09.30 Woord en Gebed
Hartebrug 11.15 Eucharistie/KWD, pastoor Broeders, ook online
Doordeweekse vieringen
dinsdag
Petrus
donderdag
Hartebrug
vrijdag
Petrus
elke 1e dinsdag
Zijlpoort

09.00
12.30
09.00
10.00

kerk, eucharistie
kerk, eucharistie
kerk, eucharistie
eucharistie

Zie Rondom de Kerk voor de vieringen in de andere parochiekernen
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Bloemengroet
De volgende personen hebben onlangs een bloemengroet gekregen:
Hartebrug: Mevrouw Corry Klein en de heer Jan Verschuren wegens hun verjaardag; Gert Koren na een operatie en Ton Wisse, die verhuisd is van de revalidatie naar verzorgingscentrum Oud Blijdorp
Collectes
Met een daling in het aantal kerkbezoekers komt ook een daling in de
opbrengst van de collectes. Dit terwijl de kosten gewoon doorgaan.
Des te mooier als u even aan uw kerk denkt en de collecteschaal digitaal weet te vinden. Zie de bankrekeningen in het colofon hieronder.
Heel veel dank namens de penningmeesters van de parochiekernen.
Mogen wij uw E-mailadres?
Juist in deze tijd is het belangrijk dat we via internet met elkaar in
contact kunnen blijven. Vraag parochianen uit uw omgeving om hun
emailadres te melden als dat bij ons nog niet bekend is.
Hartebrug, Haarlemmerstraat 110 | 071 – 512 04 01|
hartebrugkerk@kpnmail.nl
NL29 INGB 0002 5958 00
Lam Gods - Antoniuskerk, Boshuizerlaan 13 | Lam Gods - Maria Middelares,
Rijndijk 283
071 – 531 01 62 | secretariaat@lamgodsleiden.nl | NL09 INGB 0000 5272 47
Petruskerk, Lammenschansweg 40 | 071 – 512 19 12
secretariaat@sintpetrusleiden.nl | kerkbijdragen: NL04 INGB 0002 5541 52
Meldt u zich aan om een viering te kunnen bijwonen.
Zie http://www.hartebrug.nl/vieringen voor de link naar de livestream.
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