PAROCHIE HH PETRUS EN PAULUS – REGIO ZUID
| Actueel nieuws vanuit de Hartebrug, Lam Gods, Petruskerk | mei 2021 |

BERICHT VAN MARLÈNE FALKE:
Het is nu zo’n zes weken geleden dat ik positief werd getest. Geheel naïef dacht
ik toen nog: ‘je kunt het maar gehad hebben’. Het bleek allemaal niet zo simpel
te liggen met dit grillige virus. Toch durf ik nu te zeggen ik heb Covid gehad.
Met een dikke streep onder ‘gehad’. Het herstellen gaat heel geleidelijk en
soms net zo grillig als het virus zelf. Precies daar zit de uitdaging. Iets plannen
of afspreken is altijd onder voorbehoud. En dat is wennen. Wel wordt mijn
wereld weer langzaam groter. Ik ben begonnen met het lezen van de email en
het schrijven daarvan, af en toe een telefoontje en bemerk ik hoezeer ik alles
en iedereen mis. Vaak hoor ik doe nu maar rustig aan en forceer niets. Het
gekke is dat dit ook niet kan. Het herstellen gaat zoals het gaat en vooral langzaam. Het blijft een stap voor stap proces waarbij het revalideren met oefeningen en opdrachten zijn eigen tijd vraagt. Maar duidelijk is dat het beter gaat,
veel beter. De rode draad blijft een diep besef van leven, leven op de adem van
God, gedragen door zijn Geest. Het
besef dat er voor mij wordt gebeden en
alle hartelijke berichtjes steunen me
maar verbindt vooral. Het voelt als een
samen onderweg zijn. Het leven, ook in
al zijn weerbarstigheid, is mooi en zo
de moeite waard. Kunnen geloven is
een grote rijkdom.
Pw Marlène Falke, Belhamel van Zuid

Een supergrote beterschapskaart van
de kinderen van de kinderwoorddienst.
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VIERINGEN IN MEI
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Oecumenische viering ook online
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1
Eucharistieviering ook online
Pinksteren
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¹ Livestream link via www.hartebrug.nl/vieringen
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Livestream link via www.pgleidenzuidwest.nl/online kerkdienst
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Op Hemelvaartsdag geen viering in de Hartebrug- en de Petruskerk
In de Hartebrugkerk gaan de doordeweekse vieringen op donderdag voorlopig
niet door i.v.m. ziekte van pater Van Ulden. In de Sint-Petrus is er elke dinsdag en
vrijdag om 9.00 uur een eucharistieviering.
Iedere zondagmiddag tussen 13.00 en 14.00 uur kunt u de H. Communie ontvangen in de Sint-Josephkerk. Daarnaast kunnen parochianen van de Lam Gods en de
Hartebrug zich via hun secretariaat aanmelden voor het thuis ontvangen van de H.
Communie.
Hartebrugkerk open voor privégebed.
De Hartebrugkerk is open op zondag en maandag van 12.30 tot
16.00 uur en dinsdag tot en met zaterdag van 08.30 tot 16.30uur.
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CORONA: BEETJE VERRUIMING
De bisschop heeft recent enkele versoepelingen aangekondigd van de coronamaatregelen voor de kerken. De belangrijkste: in de grotere kerken met meer dan
300 zitplaatsen mag het aantal kerkgangers verruimd worden naar 10% van het
aantal zitplaatsen. Dit betekent voor Regio Zuid:
- voor de Hartebrugkerk max. 60 kerkgangers;
- voor de Petruskerk max. 55 kerkgangers;
- voor de Maria Middelareskerk en de Antoniuskerk blijft het aantal max. 30.
Andere regels blijven onverminderd van kracht, zoals: geen samenzang, koorzang
door maximaal 4 cantors, vooraf plaats reserveren, de 1,5 mtr. afstand, de loopregels, het dragen van een mondkapje en het desinfecteren van de handen. En als u
corona gerelateerde gezondheidsklachten heeft, dan blijft u thuis.
Aanmelden :
Antoniuskerk en Maria Middelareskerk:
secretariaat@lamgodsleiden.nl of 071-5310162, uiterlijk vrijdag 12:00 uur;
Sint-Petruskerk:
071-5143191 (Wilbert Hettinga) of 06-18914574 (Cathalijne Louwes) of secretariaat@sintpetrusleiden.nl (met uw tel.nr.), uiterlijk vrijdag 12:00 uur; u hoeft zich
niet aan te melden voor de doordeweekse vieringen.
Hartebrugkerk:
hartebrugkerk@kpnmail.nl vóór vrijdag 21 uur, of via 071-5120401 tussen 10.30
en 12.00 uur op de vrijdag.
PLOGGEN VOOR LAUDATO SI
Na het succes van onze eerste zwerfvuil-opruimactie op 15 maart jl. (zie het Geluid
van Zuid van april) kan een vervolg niet uitblijven. De Lam Gods gaat op zaterdag
15 mei op herhaling! Dit keer sluiten we aan bij de opruimactie van Incluzio en Sol.
Samen met andere bewoners van de Stevenshof gaan we het zwerfvuil opruimen.
We verzamelen om 10:00 uur bij de Maria Middelareskerk, waar koffie en thee
klaarstaan. We stoppen uiterlijk 12:00 uur. Lees voor meer informatie de flyer, als
bijlage bij deze ’Geluid van Zuid’ gevoegd.
Ook in de Hartebrugkerk en de Petruskerk zijn er plannen voor een tweede opruimactie; de data zijn op dit
moment nog niet bekend. Meer hierover in de nieuwe
‘Laudato-Si’-krant die binnenkort verschijnt.
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KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN

Ook dit jaar heeft het Zijne Majesteit behaagt om parochianen van ons te onderscheiden in verband met
hun grote verdiensten voor de maatschappij. Theo Tetteroo, de vaste organist in de Lam Gods, en Gert
Koren, lid van het koor van de Hartebrugkerk, werden beiden benoemd tot lid van de Orde van OranjeNassau. Beiden van harte gefeliciteerd en veel dank voor al jullie inzet en enthousiasme voor de parochie

Theo Tetteroo

Gert Koren
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WEEK NEDERLANDSE MISSIONARIS 15-23 MEI.
In het kader van de week van de Nederlandse Missionaris houden we met Pinksteren een extra deurcollecte voor de jaarlijkse pinksteractie voor steun aan de Nederlandse missionarissen en missionaire werkers.
U kunt uw bijdrage uiteraard ook digitaal overmaken. Een folder met alle informatie is als bijlage bij deze ‘Geluid van Zuid’ gevoegd.
De extra collecte vindt met Pinksteren plaats (22/23 mei); in de Lam Gods een
week eerder, namelijk op zondag 15 mei.
CATECHESE
Op donderdag 3 juni bestuderen wij onder leiding van catechete Marieke Maes de
lezingen van een bepaalde zondag. Vanwege de corona-maatregelen zal de bijeenkomst (waarschijnlijk) nog digitaal plaatsvinden. Na aanmelding op secretariaat@lamgodsleiden.nl ontvangt u de link naar de ZOOM-bijeenkomst.
EEN HEEL JAAR AANDACHT VOOR SINT JOZEF: MUSEUM GRECCIO
In het kader van het Jozefjaar heeft de pastoraatsgroep
een document opgesteld ‘Een heel jaar aandacht voor Sint
Jozef’ met foto's van beelden en andere devotionalia van
Sint Jozef uit museum Greccio aan de Lange Mare 79 (in de
kelders van de Hartebrugkerk). Met dank aan Jan van
Loon! Een klein museum, maar zeer de moeite waard om
eens te bezoeken. Momenteel gesloten vanwege de coronacrisis, maar straks weer open elke eerste en derde
zondag van de maand, van 12.15 tot 13.00 uur. Het document is als bijlage bij deze ‘Geluid van Zuid’ gevoegd.

VOORBEREIDING EERSTE H. COMMUNIE.
Sint Petrus:
Maandag 10 mei van 20.00-21.00 uur is via Zoom de 2e ouderavond.
Na de voorjaarsvakantie pakken we de voorbereiding voor de kinderen weer op.
Op de woensdagen 12, 19 en 26 mei van 14.00 tot 15.00 uur in de Petruszaal. We
gaan op woensdag 2 juni van 14.00 tot 14.45 uur oefenen in de St-Petruskerk. De
viering is in de St-Petruskerk op zondag 6 juni a.s. om 14.00 uur.
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Hartebrug:
De ouderavond voor de communicanten van de
Hartebrug is verzet naar dinsdag 25 mei. De ouders
zullen binnenkort bericht daarover krijgen. Intussen
gaat de voorbereiding voor onze twaalf kandidaten
door: elke woensdagmiddag in de Romanuszaal
van de Hartebrugkerk onder begeleiding van Maaike Elink Schuurman en Victoria Twist. Wij kijken
uit naar een mooie viering in de middag van Sacramentsdag, 6 juni.
VOORBEREIDING H. VORMSEL.
Er zijn vier bijeenkomsten vóór de zomer en vier ná de zomer.
De eerste vier bijeenkomsten zijn op donderdag 27 mei, 3, 17, 24 juni van 19.00 20.00 uur in de Petruszaal, Lammenschansweg 40A. Bij de voorbereidingen worden uiteraard de coronaregelen in acht genomen.
De ouderavond is op maandag 14 juni van 20.00 – 21.00 uur (via Zoom).
De Vormselplechtigheid zal plaatsvinden op 30 oktober.
Opgave bij het secretariaat van de parochie met het opgaveformulier. Voor informatie kunt u contact opnemen met Sylvia Maenhout
( sylvia3koningen@gmail.com)
De informatiebrief en het opgaveformulier zijn als bijlagen bij deze ‘Geluid van
Zuid’gevoegd.
WEER KINDERWOORDDIENSTEN IN DE MARIA MIDDELSRESKERK
In de Maria Middelareskerk zijn de kinderwoorddiensten weer hervat. De eerstvolgende
kinderwoorddiensten zijn op zondag 30 mei en
zondag 27 juni.
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CATECHESECLUB DE VRIENDJES VAN FRANCISCUS
“Liefde voor God, Liefde voor elkaar, Liefde voor de natuur”
Dit jaar is ons thema “Laudato Si” of “Wees Geprezen!” Wij danken God voor de
mooie natuur en vragen Hem ons te helpen bij de zorg voor onze planeet, de aarde. De club is bedoeld voor kinderen van groep 5 t/m groep 7 maar broertjes en
zusjes vanaf groep 4 zijn ook welkom. De maandelijkse bijeenkomsten zijn boeiend en interactief op zaterdagmiddag van 15.30 tot 17.00 uur in de bijsacristie van
de Hartebrugkerk. De volgende bijeenkomst van de Vriendjes van Franciscus is op
zaterdag 29 mei.
De leiders zijn Victoria Twist en Lamis Ahmar. Meer informatie via Victoria Twist
071-5236556 of vj.twist@kpnplanet.nl
FAMILIEBERICHTEN
Hartebrug | Gedoopt op 18 april: Peter Moesman.
Petruskerk |Overleden op 8 april: Johannes Hagen (77);
op 9 april: Antonius (Ton) Gordijn (90)
Lam Gods | Overleden op 3 april: Adriana Anna van den Broek-van Steijn (69)
MISINTENTIES MEI
Hartebrugkerk | Joop Kruijs; Alice van Dam – Schilder; Ouders Barning – Overduin;
Ger Marcellis; Elisabeth Sassen – Pieterse; Gé en Carolien Sassen; Henk Hack; Levi
Aloysius Visscher; Giovanni Ammazzini; Corrie Koren – Hulsbosch; Bart Klein; Hans
en Toos Wijgers – Mandemaker; Fia Preenen – van Leeuwen; Bernard Krabbendam; Peter en Tiny de Goede; Joannes en Maria van Kampenhout; Jacomijn van
Duin.
Petruskerk | Za 8 mei: Familie Bruinsma-van Schaik, Maria Brigitta van Buuren Huigsloot, Reinier Kallenbergh, Catharina van Loon. Za 15 mei: Maria Brigitta van
Buuren - Huigsloot, Reinier Kallenbergh, Catharina van Loon, Theo van Niekerk,
Familie van Schaik-Overes. Di 18 mei: Carol Prins. Vr 21 mei: Antonius Gordijn,
Johannes Hagen. Za 22 mei: Familie Bruinsma-van Schaik, Maria Brigitta van Buuren - Huigsloot, Johannes Heymerink, Paul Huisman, Catharina van Loon, Josephien Schoemaker. Vr 28 mei: Maria Stuifzand - van Cassel. Za 29 mei: Maria
Brigitta van Buuren - Huigsloot, Reinier Kallenbergh, Catharina van Loon, Familie
van Schaik-Overes. Di 1 juni: Antonius Gordijn, Johannes Hagen, Lyda de Vries van Dijk. Za 5 juni: Familie Bruinsma-van Schaik, Maria Brigitta van Buuren - Huigsloot, Paul Huisman, Catharina van Loon, Helena Stol.
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Lam Gods | 9 Mei: t.g.v. 60 jarig huwelijksfeest van Aad en Plonie van der Heijden;
overl. Ineke Buis-Van Niel. 16 mei: overl. ouders Strijk-Biesjot en overl. Joke Nijhof-Strijk.
COLLECTES
Ook de wekelijkse collectes zijn een belangrijke bron van inkomsten. Met een
beperkt 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.

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
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