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

Maria Middelares
En dan is het alweer oktober. Een maand waaraan veel betekenissen
worden verleend. Het is onze missiemaand, Rozenkrans- en Mariamaand. In
het geloven van alle dag blijkt Maria nog onverminderd populair te zijn. Dat
valt af te lezen uit de vele kaarsjes die bij Maria worden opgestoken. Hoe
dat komt? Door de Bijbel leren we haar kennen als een jonge gelovige vrouw
die haar ja tegen Gods plan weet vol te houden tot onder het kruis. We zien
haar als de vrouw van Jozef onderweg naar Bethlehem en als zorgzame
moeder van Jezus. Bij de bruiloft in Kana horen we haar zeggen: ‘Doe maar
wat Hij (Jezus) u zeggen zal’. Mooi dat we een kerkje hebben in onze Regio
die daar naar genoemd is: Maria Middelares. Toen en door de tijden helpt
Maria ons om dichter bij Jezus te komen. Dat maakt haar ook tot de
missionaris bij uitstek.
Pw Marlène Falke-de Hoogh, belhamel van Zuid.
Catechese najaar 2021
Dromen en veranderen met paus Franciscus
Na een tijd van crisis is er kans onze waarden scherp te stellen. In het
kader van ons Laudato Si’-project volgen we in drie stappen (zoombijeenkomsten) Paus Franciscus in zijn aanzetten om te komen tot
verandering. Data: 9, 16, 23 november 2021.
Workshop: Tussen Bijbeltekst en lezer
Pw Marlene Falke-de Hoogh, Belhamel van Zuid
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.
Een zaterdagochtend om ervaring uit te wisselen en van elkaar te leren. Van 10 uur
tot 13.00 uur met een lichte lunch. De workshop staat onder leiding van pw Marlène Falke-de Hoogh. Plaats: Hartebrugkerk.
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Bijbelstudie
Donderdag 21 oktober om 20.00 uur is er weer bijbelstudie met catechete
Marieke Maes. Locatie is de pastorie van de Antoniuskerk.
Film en Spiritualiteit
'A Beautiful Day in the Neighborhood’ Een film over scepticisme, vriendelijkheid, liefde en vergeving, en dat het mag je soms niet happy te voelen. Vrijdag
29 oktober, 19.15 - 22.00 u Romanuszaal. Vanaf 19.00 u staat de koffie klaar.
Opgeven voor alle activiteiten bij: Pw Marlène Falke-de Hoogh m.dehoogh@hotmail.com
Op de site van de Lodewijkkerk vindt u diverse online catechese-activiteiten. Onder
meer elke tweede en vierde woensdag van 20.15 – 21.30 uur via Zoom Heiligen die
onze tijd wat te zeggen hebben. De link staat op de website van de Lodewijk.
Rozenkransgebed
Oktober is Mariamaand, een mooie aanleiding de rozenkrans weer eens te bidden.
Dat kan elke dinsdag en donderdag om 20.30 uur via Zoom met pastoor Smith. De
link vindt u op de site van de Lodewijkkerk. Op de donderdagen wordt voorafgaand om 20.00 uur begonnen met uitleg bij de Geloofsbelijdenis. Elke week
wordt daaruit een zin of worden een paar woorden toegelicht.
Feest Sint-Franciscus op 4 oktober
Na een jaar van coronabeperkingen organiseert de Franciscaanse
lekenorde OFS weer de viering van het feest van de Heilige Franciscus: zijn leven en sterven herdenken en ons door zijn levenswijze
en spiritualiteit laten inspireren en bemoedigen. OFS nodigt ieder
uit voor een viering in de Maria Middelares op maandag 4 oktober
om 19.30 uur.
Na de dienst bent u van harte welkom om elkaar te ontmoeten en wat na te praten
bij een kopje koffie/thee met de franciscaanse amandelkoekjes!
Concerten in de Petruskerk
Vrijdag 8 oktober om 20.15 uur is in de Petruskerk
een concert van het NMKO-orkest met Rameau,
Schubert en Mozart. Dirigent van het Petruskoor,
Coen Huisman, speelt hoorn in het orkest. Kaarten
via www.nmko.nl.
Zondag 10 oktober om 15.00 uur treedt Capella Vocale op in de Petruskerk. Kaarten via www.capellavocale.nl.
2

Missiezondag
Oktober is Wereldmissiemaand. Op Missiezondag 23/24 oktober wordt over de
hele wereld in de katholieke kerk gecollecteerd voor het pastorale werk van parochies in de derde wereld. Missio Nederland maakt deel uit van de internationale Pauselijke Missiewerken. Missio draagt bij aan de verkondiging van het
evangelie, de pastorale zorg in de armste geloofsgemeenschappen, de opvang
en scholing van kwetsbare kinderen en de opleiding van priesters, diakens en
catechisten. Dit jaar is de focus gericht op Guinee. Zie www.missio.nl.
Vacatures
Bij het secretariaat van onze parochie is een vacature voor een administratieffinanciële functie van 10 tot 15 uur per week. Het is een betaalde functie.
Voorts is een vacature ontstaan voor een parochiebestuurder vanuit Regio
Zuid, een vrijwilligersfunctie. In het bestuur komen vooral langetermijnzaken
rond gebouwenbeheer, financiën en personeelszaken aan de orde. Voor informatie kan men contact opnemen met Wilbert van Erp, vicevoorzitter bestuur,
06 2705 8060 / vanerp@outlook.com.
Livestreams vanuit de Antoniuskerk
De viering van 19 september in de Antoniuskerk was de eerste die via een
livestream bij te wonen was. Beeld en geluid van de sprekers waren van goede
kwaliteit. De weergave van de koorzang en orgelspel was nog niet optimaal. Er
wordt gewerkt aan een oplossing. De viering op 3 oktober zal niet worden uitgezonden. De eerstvolgende viering daarna in de Antoniuskerk is op 31 oktober; dan hopen we de installatie helemaal in orde te hebben. De livestreams
zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.
Taizéviering in de Petruskerk
Het verlangen naar gezamenlijk beleefde stilte, gebed, lezing van de Bijbel en
het zingen van Taizé-liederen zijn de mooie ingrediënten voor een ‘Taizé-viering’. Op zondag 14 november om 19.00 uur zal er een Taizéviering zijn in de
Petruskerk. Meer informatie op de Taizé-website en in het Geluid van Zuid van
november.
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Catecheseclub Vriendjes van Franciscus: 9 oktober en 13 november
De catecheseclub Vrienden van Franciscus is bedoeld voor
kinderen van groep 5 t/m groep 7 of kinderen die al hun
Eerste Heilige Communie hebben gedaan. Broertjes en
zusjes vanaf groep 4 zijn ook welkom. De maandelijkse
bijeenkomsten zijn boeiend en interactief en elk seizoen
zetten wij een nieuw programma in elkaar. Dit jaar is ons thema “Een Reis
door de Bijbelse Landshappen.” Tijdens de bijeenkomsten gaan wij in de kerk
bidden, uit de Bijbel lezen, naar films kijken en quizzen houden. Dit jaar gaan
wij op reis in het Heilig Land en horen wij over de 7 sacramenten van de Katholieke Kerk. De bijeenkomsten zijn op zaterdagmiddag van 15.30 tot 17.00
uur in de Hartebrugkerk. De leiders zijn Victoria Twist en Lamis Ahmar. Meer
informatie via Victoria Twist 071 – 523 65 56 of vj.twist@kpnplanet.nl.
Klimaatpelgrimstocht: gewoon gaan!
Van 30 september tot 11 oktober komt de oecumenische klimaatpelgrimstocht door Nederland.
De pelgrimstocht wordt in Nederland georganiseerd
door Vastenactie en GroeneKerken samen met
plaatselijke kerken. Kerken, andere groepen en personen kunnen zich aansluiten bij de pelgrimstocht.
Zo geven we meer gewicht aan de bescherming van
het klimaat, zowel binnen als buiten de kerk. Meer
info op www.groenekerken.nl/klimaatpelgrimstocht.
Platen- en cd-markt in november
Met de succesvolle boekenmarkt nog in gedachten zijn we al weer bezig om
een volgende markt voor te bereiden. Halverwege november (13 en 14 november) willen we, als alles meezit, onze jaarlijkse ‘muziekmarkt’ houden.
Bladmuziek, lp’s, boeken over muziek, cd’s, dvd’s, alles wat we op dit gebied
hebben, stallen we uit. In het volgende Geluid van Zuid meer informatie.
Werkgroep Diaconie
Ploggen weer in november
Op 25 september is een klein uur geplogd op het plein voor de Petruskerk. De
vuilnisbak werd aardig gevuld met onze verzameling afval. De volgende actie
staat gepland op zaterdag 20 november tussen 13.00 en 14.00 uur. Opgeven
hoeft niet, mag wel. Verzamelen doen we aan de voorkant van de kerk (Lammenschansweg). Cathalijne Louwes
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Versoepelingen coronamaatregelen voor kerkbezoek
Op 21 september hebben de bisschoppen nieuwe coronarichtlijnen gegeven,
die sinds 25 september van kracht zijn.
De bisschoppen staan weer toe:
• Alle plaatsen in de kerkgebouwen te benutten, mits verstandig en met
goede ventilatie
• Zonder opgave, registratie of coronapas naar de kerk te komen
• Communie met de hand uit te reiken (of met pincet)
• Mee te zingen
• Dat de volledige koren zingen, mits met anderhalve meter afstand in
zigzagformatie
Wat dus nog gevraagd wordt:
• Goede ventilatie in de kerkgebouwen, voor en na de vieringen/bijeenkomsten en waar mogelijk ook tijdens
• Geen handen geven (ook niet bij de vredeswens), in de ellenboog hoesten/niezen en bij klachten thuis blijven
• Geen wijwater in de bakjes
• Niet rondgaan met collecteschalen of deze doorgeven
• Bij het uitreiken van de communie het scherm te blijven gebruiken
• Niet op de tong de communie te ontvangen, maar eventueel een eigen
corporale op de hand te gebruiken
• Bij de koren de anderhalve meter aan te houden in zigzagformatie
Wat wij er voor onze parochie aan toevoegen is:
• Desinfecteren van de handen bij binnenkomst
• Niet te dicht bij elkaar gaan zitten, bijv. één zitplaats leeg te laten tussen personen/huishoudens en de tussenbanken nog vrij te laten (als dat
met het aantal kerkbezoekers haalbaar is)
• Mogelijk in een gedeelte van het kerkgebouw voorlopig de anderhalve
meter-markeringen én afstand te handhaven voor wie zich daar meer
op zijn gemak voelt
• Het meezingen van harte maar niet ‘te hard’ te doen
• Degenen die communie uitreiken de handen vooraf desinfecteren en indien nodig ook nog tijdens het communie uitreiken
• Ook bij koorrepetities anderhalve meter aanhouden in zigzagformatie
Dank voor uw medewerking!
Pastoraal Team en bestuur van de parochie HH. Petrus en Paulus, Leiden e.o.
(Zie de volledige tekst van de bisschoppen op www.rkkerk.nl/nederlandse-bisschoppen-latenanderhalve-meter-regel-los-bij-voldoende-ventilatie )
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Familieberichten
Hartebrug | Overleden Ali Boheemen-Moons. Dat zij mag rusten in vrede.
Lam Gods | Overleden op 5 september: Adrianus Johannes Maria (Aad) van
Leeuwen,73 jaar. Dat hij mag rusten in vrede.
Petruskerk | Gedoopt op 18 september: Fien Johanna Maria Ligtvoet en Joep
Rudolf Adrianus Ligtvoet, kinderen van Robbin Ligtvoet en Lisette van Dijk. Gefeliciteerd! Overleden op 26 augustus: Johanna Kreuger-Duivenvoorden,
90 jaar. Nassaukade Voorschoten; overleden op 3 september: Hilly Engel-Barends, 70 jaar, Thorbeckestraat; overleden op 3 september: Annie Goddijnvan Leeuwen, 77 jaar, Tomatenstraat; overleden op 3 september: Guustaaf
Roelandse, 78 jaar, Kapteynstraat; overleden op 5 september: Mathilde Rozema-Hersbach, 92 jaar, Kanaalweg; overleden op 5 september: Alida Burgvan Dijk, 94 jaar. Lorentzhof; overleden op 23 september: Johanna le MaitreOverdevest, 86 jaar, Witte Rozenstraat. Dat zij mogen rusten in vrede.
Misintenties oktober
Hartebrug | Fam. Spadon-Cristofoli, Ger Marcellis, ouders Schils-Rommens,
Cornelis Barning, Riet Jongmans-de Winter, Frans en Herlina Widjaja, MarieAnne Otten-Schoffelen, Toine Caluwé, Max Gortzak.
Lam Gods | Uit dankbaarheid (3 okt), Joke Nijhof-Strijk, Mart van der Meer.
Overledenen die op 31 oktober bij gelegenheid van Allerzielen worden herdacht: Ko Zonneveld, Joop van Buuren, Annie Verburg, Henk Heyn, Jan Slingerland, Agnès Albertina Martinus-Hoornaerts, Lodewijk Kallenberg, Jan Kokshoorn, Jeanne van den Broek-van Steijn, Johannes Jacobus Maria Sommeling,
Gonny Bots-Morsch, Aad van Leeuwen.
Petruskerk | za 2 oktober: Alida Burg - van Dijk, Maria Brigitta van BuurenHuigsloot, Hilly Engel-Barends, Catharina van Loon, Guustaaf Roelandse, Bernard Rozema, Familie van Schaik-Overes, Helena Stol, Maria Gerarda TikkelSchrover; di 5 okt: Riet Uijlenbroek – Bik; vr 8 okt: Johannes Kreuger, za 9 okt:
Familie Bruinsma-van Schaik, Alida Burg-van Dijk, Maria Brigitta van BuurenHuigsloot, Hilly Engel-Barends, Catharina van Loon, Guustaaf Roelandse, Bernard Rozema; di 12 okt: Guustaaf Roelandse; za 16 okt: Maria Brigitta van
Buuren-Huigsloot, Hilly Engel-Barends, Catharina van Loon, Theo van Niekerk,
Familie van Schaik-Overes: di 19 okt: Casper van Berge Henegouwen, Johannes Kreuger, Bernard Rozema; vr 22 okt: Alida Burg - van Dijk, Guustaaf Roelandse; za 23 okt: Familie Bruinsma-van Schaik, Maria Brigitta van BuurenHuigsloot, Johannes Hagen, Catharina van Loon; vr 29 okt: Bernard Rozema; za
30 okt: Maria Brigitta van Buuren-Huigsloot, Catharina van Loon, Familie van
Schaik-Overes, Josephien Schoemaker.
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Vieringen in oktober
Vr 01
Sint-Petrus
Za 02
Sint-Petrus
Zo 03
Antonius
Zo 03
Hartebrug
Di 05
Sint-Petrus
Vr 08
Sint-Petrus
Za 09
Sint-Petrus
Zo 10
Maria M.
Zo 10
Hartebrug
Di 12
Sint-Petrus
Vr 15
Sint-Petrus
Za 16
Sint Petrus
Zo 17
Maria M.
Zo 17
Hartebrug
Di 19
Sint-Petrus
Vr 22
Sint-Petrus
Za 23
Sint Petrus
Zo 24
Maria M.
Zo 24
Hartebrug
Di 26
Sint-Petrus
Vr 29
Sint-Petrus
Za 30
Sint-Petrus

09:00 Eucharistieviering
17.00 Eucharistieviering, pastoor Smith
09.30 Viering, pw Marlène Falke-de Hoogh (niet online)
11.15 Eucharistieviering/KWD, pater Ter Maat ofm
09:00 Eucharistieviering
09:00 Eucharistieviering
17:00 Eucharistieviering, pastoor Smith
09:30 Woord- en gebedsdienst
11:15 Eucharistieviering, pastoor Broeders
09:00 Eucharistieviering
09:00 Eucharistieviering
17.00 Eucharistieviering, pastoor Smith
09.30 Eucharistieviering, pastoor Broeders
11:15 Eucharistieviering/KWD, pastoor Broeders
09:00 Eucharistieviering
09:00 Eucharistieviering
17.00 Eucharistieviering, pastoor Smith
09:30 Eucharistieviering, pater Moons
11:15 Eucharistieviering, pastoor Broeders
09:00 Eucharistieviering
09.00 Eucharistieviering
15.00 Vormselviering met bisschop Van den Hende
17.00 Eucharistieviering, pastoor Smith
Zo 31
Antonius
09.30 Viering, pw Marlène Falke-de Hoogh
Zo 31
Hartebrug 11.15 Eucharistieviering/KWD, pastoor Broeders
KWD = Kinderwoorddienst
Zondagvieringen in de Hartebrug online bij te wonen via www.hartebrug.nl/vieringen
Zondagvieringen 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| hartebrugkerk@kpnmail.nl |
NL29 INGB 0002 5958 00
Lam Gods | Antoniuskerk, Boshuizerlaan 13 - 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 NL04 INGB 0002 5541 52

En geniet van Leidens Ontzet!
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