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Op weg naar Pasen en mei
Nog even en we betreden de Paastijd!
Wij blijven het uitjubelen: De Heer is
waarlijk verrezen, Alleluia!
Ondanks alles, wat er momenteel
gebeurt in de wereld. Natuurlijk leven
wij mee met de mensen die misschien
geen Pasen kunnen vieren.
Met mensen die leven in oorlogsgebieden,
voor mensen die op de vlucht zijn gegaan
voor het geweld, voor mensen die hun eigen
land moesten verlaten. Voor mensen die een
dierbare zijn verloren…. al die mensen die
slachtoffer zijn geworden van deze verschrikkelijke oorlog. En toch zingen en zeggen wij:
“De Heer is waarlijk verrezen, Alleluia, Alleluia!” Door ons gebed, door ons medeleven
d.m.v. verschillende acties leven wij met al
deze mensen mee. Hoe gaan wij met deze
situatie om? Voelen wij ons met deze mensen
verbonden? Ik hoop dat, dat wel het geval
is en dat wij met deze mensen meeleven en
kunnen doen wat wij moeten doen.

De dood is overwonnen
De Paastijd is een vreugdevolle tijd. Vijftig dagen lang vieren wij Pasen! Met Pasen vieren
wij dat de dood is overwonnen, dat de dood
niet het einde van het leven is. De dood is als
het ware een doorgang naar het eeuwige leven
toe. Jezus zelf is ons voorgegaan, naar Zijn,
naar onze Vader in de Hemel, dat vieren wij

straks weer op Hemelvaartsdag, om
daar voor ons allemaal een plaats te bereidden. Wat een prachtig vooruitzicht! Wat een
voorrecht om dat te kunnen en mogen geloven!

zo maar in gesprek met elkaar. Om zo elkaar
te kunnen raken van hart tot hart….om te
vertellen aan elkaar wie Jezus voor jou is…

Om door te geven

Meimaand - Mariamaand

Deze tijd willen wij ook bij de apostelen zijn.
In de Paastijd lezen wij iedere dag uit de
Handelingen van de apostelen. De prachtige
geschiedenis van de jonge Kerk. De apostelen die op weg gingen om het geloof te verkondigen, om te vertellen over Jezus, om de
mensen te dopen, in de naam van de Vader
en de Zoon en de heilige Geest.
De verkondiging van ons geloof, vertellen
over Jezus, o zo belangrijk in deze tijd, waarin wij nu leven. Wij mensen worden uitgenodigd om hier aan deel te nemen. Het synodale proces. Proberen om te luisteren naar de
heilige Geest en elkaar, om zo met elkaar het
geloof te delen. Luisteren is natuurlijk iets
wat je moet leren. Het vergt iets van onszelf
maar ook van onze medemens. Je gaat niet

Iemand die ons daarbij kan helpen is de Moeder Gods Maria. Straks in de meimaand willen
wij haar de eer geven die haar zo toekomt. De
meimaand, de Mariamaand. Laten wij in de
komende meimaand meer tot Maria bidden.
Bidden voor al de zorgen van onze Kerk, bidden voor de vrede in de wereld. Daarnaast
bidden wij ook voor al onze intenties die wij bij
haar neer leggen. Zij is onze machtige middelares bij haar Zoon Jezus.
Ik hoop dat de Paastijd voor u allemaal een
gezegende tijd mag worden. Een tijd met het
Paasgeloof en dat wij altijd tegen elkaar mogen zeggen: De Heer is waarlijk verrezen, alleluia, alleluia!
Namens ons pastoraal team wens ik u, wens ik
jullie, van harte een zalig Pasen. Diaken Clavel   

VierPasen.nl dit jaar weer in de kerk
Sinds Aswoensdag is de landelijke
website www.vierpasen.nl online. De
website is een initiatief van de Nederlandse bisschoppen en roept ons allen
op om Pasen 2022 te vieren. De coronamaatregels zijn zo ver versoepeld
dat de parochies met Pasen parochianen weer vrijuit kunnen verwelkomen
in de kerk. De website vierpasen.nl
helpt daarbij en geeft tips en inspiratie, ook voor de Veertigdagentijd in
voorbereiding op Pasen.

Een aantal parochiekernen van de onze
HH. Petrus en Paulus parochie heeft flink
geïnvesteerd in livestream voorzieningen om toch samen te vieren ondanks de
corona beperkingen, Toch hopen we heel
erg dat iedereen weer terugkomt nu het
mag. Samen het geloof beleven is toch
anders dan via de TV of een computerscherm. Ook de gelegenheid om de Heer
zelf te mogen ontvangen is een reden de
deur uit te gaan. Dat de collecte schaal
weer gevuld raakt is mooi meegenomen!

Van de bestuurstafel
Soms lijkt de parochie een wereld in het
klein met mensen, gebouwen en gebeurtenissen die samen de Kerk vormen. Die kleine
wereld is onderdeel van de grote wereld en
de Wereldkerk.
Naast onze gebruikelijke onderwerpen
stond ook die grote wereld op de agenda
van de bestuursvergadering van begin
maart. Door de oorlog in Oekraïne is een
vluchtelingenstroom op gang gekomen die
Nederland inmiddels al heeft bereikt.
Wat kan de Kerk daarin betekenen, waar
sluit je je bij aan en hoe kan de parochie
helpen vanuit onze diaconale opdracht? Zie
hiernaast.
Oorlog werd ook op andere manier onder
onze aandacht gebracht door de aanstaande heiligverklaring van Titus Brandsma.
Deze Nederlandse karmeliet en hoogleraar
stierf in de Tweede Wereldoorlog in Dachau

Wat doen we als parochie voor O e k r a ï n e?

en werd al in 1985
zaligverklaard als
martelaar voor het
geloof. Zijn heiligverklaring op 15 mei
is een bijzondere
gebeurtenis en we
zullen er in de parochie bij stil staan.
Onze vicevoorzitter Wilbert van Erp is per 1
februari na bijna 10 jaar afgetreden.
Met de komst van zijn opvolger Jan van
Trigt is een nieuwe bestuursperiode aangebroken.
We dachten na over lopende en toekomstige projecten.
Het zou mooi zijn als alle drie de regio’s
weer in het bestuur vertegenwoordigd zijn
om onze eenheid te versterken en om die
toekomst vorm te geven.

Machiel Kleemans, secretaris

Religieus Erfgoed in Leiden bedreigd?
Natuurlijk onvergelijkbaar met het
door bombardementen getroffen
Oekraïne, maar toch:
In het Leidsch Dagblad was de afgelopen weken de nodige aandacht
voor de Nota Religieus Erfgoed dat
de gemeente Leiden door de gemeenteraad wil laten goedkeuren.
Extra aandacht in de debatten voor
de Lutherse Kerk die is verkocht
aan een projectontwikkelaar en waar veel
mensen vrezen voor wat komen gaat. Kort
daarop een brandbrief van het protestantse
kerkbestuur over een dreigend faillissement
van de Hooglandse Kerk en de Marekerk als
er niet snel steun komt.
Dat is nog wat! Heeft onze parochie met zijn
zes kerken in Leiden waarvan vier rijksmonumenten er ook last van? Ons parochiebestuur heeft een actieve inbreng gehad in de
totstandkoming van de nota die een goede
inkijk geeft in al het religieus erfgoed: zo’n
50 gebedshuizen van heel oud tot modern.
Elke gemeente in Nederland hoort zo’n nota
te hebben met een inventarisatie en plan-

2

nen wat er moet gebeuren als er problemen
ontstaan. Dat blijkt uit de krantenkoppen
geen theoretisch verhaal!
Onze grote parochie heeft dankzij uw gulle
steun en het verkopen van overtollig onroerend goed (waaronder pastorieën maar
helaas ook kerken) gelukkig momenteel
geen grote geldzorgen. Toch is het goed
met andere kerkgenootschappen en met de
gemeente na te denken hoe we ook in de
toekomst goed voor onze gebouwen kunnen
blijven zorgen.
Nu is een kerkgebouw – hoe mooi en monumentaal ook – natuurlijk geen doel op zich,
maar een plek om dichter bij God te komen

Een vraag die de afgelopen weken vaak
klonk. En terecht. Wat doen we voor de
vluchtelingen, de slachtoffers, het herstel
van de vrede …Er zijn veel lokale initiatieven. Er zijn landelijke initiatieven, waarbij
men kan aansluiten. Maar de vraag blijft: en
wij als parochie dan? We willen ons vooral richten op wat nog komen gaat. Zodra
vluchtelingen hier in onze omgeving komen,
zal daar alle hulp en ondersteuning voor
nodig zijn.
Er zijn nu vier lijnen uitgezet:
1
De parochie is bereid financiële ondersteuning te geven. Op korte termijn door
een donatie aan Kerk in Nood, die een zeer
goed netwerk heeft ook in Oekraïne. Op langere termijn aan het bisdom, dat mogelijk
een ondersteunend project zal opzetten,
bijvoorbeeld een gebouw te beschikking zal
stellen voor vluchtelingen.
2
Via de Leidse Raad van Kerken wordt
uitgewisseld wat er aan initiatieven zijn en
gekeken wat gezamenlijk gedaan kan worden, of waar we elkaar goed aanvullen.
3
Zodra het nodig is willen we ook de
gemeenten ondersteunen. Dit kan op vele
manieren: begeleiding van mensen, goederen, verblijfsmogelijkheden …
4 Bij alle vieringen en bijeenkomsten blijven we bidden voor de slachtoffers, dat het
bloedvergieten ophoudt en om bekering.
De levende Heer overziet het geheel en kan
mede in ons bidden ook weer beter laten
zien wat Hij van ons verwacht.
Want telkens zal de vraag weer opnieuw
klinken als omstandigheden veranderen:
wat kunnen wij als parochie doen?

Pastoor Smith

en onze rol in deze wereld te leren zien. We
zijn er natuurlijk wel emotioneel mee verbonden geraakt in de loop der jaren. Ook
moeten we er niet aan denken dat bepaalde
kerken (RK of anders) uit het stadsbeeld
zouden verdwijnen of een andere bestemming zouden krijgen.
De gemeente Leiden ziet dat gelukkig als
een gedeelde zorg.
Wordt dus vervolgd!
Wilbert Hettinga en Wilbert van Erp
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Het heilig Triduüm
Stel dat iemand u zou vragen: wat zijn nu echt de

belangrijkste dagen van het kerkelijk jaar? Dat zijn
niet Kerstmis, Carnaval, Aswoensdag, Palmzondag
of Allerzielen. De belangrijkste dagen zijn drie dagen aaneen, die we het Paastriduüm noemen.
Drie dagen, of beter gezegd, drie maal 24
uur. Want het begint op de avond van Witte Donderdag en eindigt op de avond van
Paaszondag. Het kan wat verwarrend zijn
dat we dan eigenlijk 4 dagen lijken te hebben: Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille
Zaterdag en Paaszondag.
Maar Witte Donderdag en Goede Vrijdag
kunnen als één dag gerekend worden, die
van het lijden en sterven. Of de Stille Zaterdag (zie blz. 13) is zo ‘leeg’ dat die niet
meetelt.
Hoe dat ook zij: met de Avondplechtigheden
van Witte Donderdag begint het Paastriduüm en daarmee de meeste belangrijke dagen van het kerkelijke jaar. Ze vormen ook
één geheel, wat onder meer blijkt uit het
gegeven dat de Witte Donderdagmis geen
‘slotzegen’ heeft, de Goede Vrijdagplechtigheid geen echte ‘opening’ en ‘slot’ en ook de
Paaswake niet begint met het kruisteken en
de bekende woorden. Pas aan het einde van
de Paaswake klinkt de zegen en het ‘Gaat
dan allen heen …’ Wat met Witte Donderdag
begon, wordt hier afgesloten.

Witte Donderdag – Een beladen avond
Met de Mis van deze avond begint het Triduüm. Vooraf aan de maaltijd heeft Jezus
de voeten van zijn leerlingen gewassen.
Een slavendienst. Het gebaar heeft extra
zeggingskracht omdat het God de Zoon is
die de voeten van zondaars wast. Daarna,
tijdens de maaltijd stelde Hij de Eucharistie
in en schenkt die aan de Kerk. ‘Mijn Lichaam

jullie gebroken, Mijn
Bloed voor jullie vergoten.’ Het lijden is Jezus
niet ‘overkomen’, maar
bewust door Hem opgenomen. Omwille van de
voortzetting van de Eucharistie - ‘Blijft dit doen’
-, wijdde Hij zijn leerlingen tot priesters. Daarom is Witte Donderdag
een bijzondere dag voor de priesters.
Na de Eucharistie wordt de Ciborie met de
heilige Hosties naar het rustaltaar begeleid.
Jezus verliet Jeruzalem en trok naar Gethsemane. Hij nodigde zijn leerlingen uit te
waken en te bidden. Van oudsher wordt er
in bepaalde kloosters na de Mis gewaakt bij
het rustaltaar, de hele nacht door.

Goede Vrijdag – liefde tot het uiterste
toe
15.00 uur is het centrale moment op deze
dag. Het uur van Jezus’ sterven en niet lang
erna, het doorsteken van Zijn Hart.
Maar al in de ochtend was het vonnis geveld
en droeg de Heer het kruis door de straten
van Jeruzalem. Uren leed Hij aan het kruishout.
Om 15.00 uur ‘s middag kunnen de plech-

tigheden al gehouden worden, maar in Nederland gebeurt dat bijna nergens, want om
15.00 uur begint de kruisweg- overweging
in de kerken. De plechtigheden vinden doorgaans op de avond plaats. Met de Paaswake
is deze Goede Vrijdagplechtigheid een van
de mooiste van heel het kerkelijk jaar. Aan
het begin werpen de priester en assistenten zich ter aarde, een gebaar van boete
en smart. Het hele Passie-Evangelie van
Johannes wordt gelezen. Daarna volgen de
universele gebeden van de Kerk, prachtig
verwoord en indrukwekkend dat dezelfde
gebeden dan over heel de wereld gebeden
worden. Vervolgens wordt het bedekte
kruis de kerk binnen gedragen en stapsgewijs onthuld en vereerd. De afronding is het
ontvangen van dé vrucht van het kruisoffer,
de heilige Communie.
Pastoor Smith

Hoe vierde men de Goede Week in de vroege Kerk?
Egeria is een adellijke dame uit Spanje. Rond
het jaar 400 maakt ze een lange pelgrimstocht door Egypte, de Sinaï, het heilig Land
en naar het noorden. In Jeruzalem viert ze
de Goede Week mee. Haar reisverslag in
spreektaal Latijn is een boeiend relaas, dat
heel veel details prijsgeeft over het geloofsleven van die tijd. We geven een kort gedeelte eruit weer (In het land van de Bijbel,
Hilversum 2011, nr.27):
“Dan wordt op Golgota een zetel voor
de bisschop neergezet, achter het kruis dat
daar nu staat. De bisschop neemt plaats op
de zetel; een tafel met een linnen kleed wordt
voor hem neergezet en rondom de tafel staan
diakens. Dan brengt men een verguld zilveren kistje met daarin het heilige hout van het
Kruis. Het wordt geopend en men haalt het
eruit en het wordt op de tafel gezet, zowel
het hout van het Kruis als het opschrift.

Zodra dat op tafel is gezet, houdt de
bisschop met beide handen, zittend, de
uiteinden van het heilig hout vast, terwijl
de rondom staande diakens het bewaken.
De reden van die bewaking is deze: het is
gewoonte dat men een voor een naar voren komt, heel het volk, zowel gelovigen
als doopleerlingen en voorover buigt naar
de tafel, het heilig hout kust en dan verder
loop. Maar ooit, ik weet niet wanneer, heeft
iemand naar men zegt erin gebeten en een
stukje van het heilig hout gestolen. Daarom
wordt het nu door de rondom staande diakens bewaakt, zodat niemand die naar voren komt, dat nog eens durft te doen.
En trekt heel het volk erlangs, een voor
een, iedereen buigt en raakt het Kruis en het
opschrift, eerst met het voorhoofd, dan met
de ogen, en na een kus op het Kruis lopen ze
verder …”
April - Mei 2022 - Rondom Petrus en Paulus
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Kerkelijk Centrum

Echt iets lekkers!

BROOD- EN

De Regenboog
Verhuur van zalen
4-20-50-100-250
Kerkelijk Centrum
De
Regenboog
personen
Verhuur van zalen
Vergaderingen
4-20-50-100-250 personen
Vergaderingen
recepties
recepties
cursussen bijeenkomsten
cursussen
Gratis parkeren!
Beheerder: R. van Heyningen
bijeenkomsten

BANKETBAKKERIJ

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

Tesselschadestraat 20
2332 BJ Leiden
Telefoon 071-576 12 74

Stichting De Boog
Herenstraat 41
3512 KB Utrecht

035 6946350
info@deboog.nl
www.deboog.nl

DE BOOG

Federico Suárez - Jozef van Nazareth
“Wie geen leermeester kan vinden om te
weten welke weg hij moet inslaan bij het
gebed, laat hem deze roemrijke heilige
tot zijn leidsman kiezen”, zegt de heilige
Teresia van Ávila. De heilige Jozef komt
in de evangeliën niet aan het woord.
Toch heeft God hem uitverkozen voor
een heel bijzondere taak: zorg te dragen
voor de twee grootste schatten die er
ooit op aarde hebben bestaan – Jezus en
Maria. Jozef, de laatste van de aartsvaders, bezit dan ook een grote rijkdom aan gaven in zijn persoon.
Hij is bovendien een stimulans om meer vertrouwen te hebben in
waartoe we als gewoon mens in staat zijn: hij laat ons zien hoe
ieder van ons in ons eigen leven heilig kan worden.
Jozef van Nazareth bevat een reeks overwegingen over het leven
van de heilige Jozef, in het licht van het geloof en uitgaande van
wat het Evangelie over hem zegt. Dit boek doet de echtgenoot van
Maria en de vader van Jezus uit zijn discrete schaduw treden.
Federico Suárez

Jozef van Nazareth

DE BOOG

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

Federico Suárez, 200 blz.
Prijs zachte kaft € 17,50 - E-Book 12,50
Bestellen: via adres zie links Boven en www.deBoog.nl

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

Ondersteuning

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

Rooms-katholieke identiteit

Roomburgh beschikt over een eigen kapel en een
eigen rector. Dagelijks wordt de Heilige Mis gevierd.
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T | 071 589 22 00
W | www.roomburgh.nl

Zorg & wonen in Roomburgh
Roomburgh beschikt over
diverse voorzieningen:
KAPEL
KAPSALON
ACTIVITEITEN
RESTAURANT
GEZONDHEIDSCENTRUM

Vrijwilligers

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

Vastenactie 2022
Ook dit jaar hebben de MOV-afdelingen van
de Parochie HH. Petrus en Paulus gekozen
voor een project van FIDESCO: de renovatie
van het ziekenhuis St. Gabriel in Conakry,
Guinee. De Bisschoppelijke Vasten-en Adventsactie hebben
dit project tot Eigen
Doel verkozen.
Twee jaar geleden
hebben wij ook geld
ingezameld voor dit
medisch centrum.
Mede door de
komst van COVID-19 is het zaak dat binnen het ziekenhuis
geen besmettingen plaatsvinden. Om dit
te voorkomen, dienen de muren in de buitenwachtruimte betegeld te worden, de
verloskundige afdeling en alle buitenmuren
geschilderd te worden. De renovatie zal de
kwaliteit van de geleverde gezondheidszorg
en daarmee het behandelresultaat verder
verbeteren. Verder werkt een schoon gebouw enerzijds aantrekkelijk en anderzijds
nodigt het uit om het voorbeeld te volgen

Nieuws

vanuit De Bakkerij

Een nieuwe diaconaal predikant
In mei komt ds. Judith
van den Berg-Meelis als
diaconaal predikant het
team van de Bakkerij
versterken. Na een korte
inwerkperiode zal ze vanaf 1 juli de taken van Ton
Snepvangers als teamleider van De Bakkerij overnemen. Iets waar
ze zich erg op verheugd en waarvoor ze met
plezier terugkeert naar Leiden.
Op dit moment is ze gemeentepredikant
in Roermond, in een heel multiculturele,
buurtgerichte en diaconale kerk. Voorheen
heeft ze in diverse diaconale functies ge-

en hygiëne ook bij de cliënten thuis
te verbeteren.
In het ziekenhuis werken 60 Guineese werknemers ( 40 lokale
artsen en verpleegkundigen, 10
verloskundigen en 10
mensen voor het beheer en onderhoud
van de gebouwen.) Er
wordt streng op toegezien, dat corruptie
geen kans krijgt. Iedere twee
jaar stuurt Fidesco acht vrijwilligers naar St. Gabriel toe. Dit zijn
artsen, verpleegkundigen en een manager.
Voor dit project is € 16.000 nodig, waarvan
€ 12.000 vanuit de collectes. Als dit streefbedrag gehaald wordt, vult
de landelijke Vastenactie
de resterende € 4.000 aan.
Dat moet lukken, want
Fidesco krijgt eveneens
steun van de St. Maartenparochie uit de Bollenstreek, de Josephparochie

werkt, o.a. in West-Timor, Indonesië en in
Amsterdam en Amstelveen. De passie voor
het diaconale werk zit haar in het bloed.
Leiden is haar niet onbekend, want ze heeft
hier samen met haar gezin een kleine twintig jaar gewoond en toen ze tijdens haar
studie kennismaakte met De Bakkerij had
ze al het gevoel dat dit het werk was waar
haar hart naar uitging. En daar krijgt ze binnenkort dus ook alle ruimte voor.

Schoon water
Eind januari werd in De Bakkerij de aftrap
gegeven voor het eerste “Leids Diaconaal
Project”. In de nieuwe opzet van het voormalige Avondmaalsproject binnen de Protestantse gemeente Leiden worden nu ook

Voor Elkaar Leiden heeft een nieuw gezicht
V.E.L. is een christelijke non-profit organisatie met voornamelijk vrijwilligers, bekend als
Schuldhulpmaatje, Jobmaatje en medewerkers Hulp in de Praktijk (HiP). Ze zijn gevestigd in het bekende pand van ons Diaconaal
Centrum De Bakkerij aan de Oude Rijn.
Sinds kort heeft ook V.E.L een nieuw hoofdcoördinator, Thera Leenman.
Ze stelt zich kort voor:
“Ik ben 30 jaar oud en woon
sinds 2010 met veel plezier
in Leiden. Begonnen als rechtenstudent en ondertussen
hier gesetteld samen met

mijn man en onze twee zoontjes. Muziek is
een grote hobby van me. Ik speel graag panfluit of piano en zing in het koor van de H.
Lodewijkkerk.
Met bewondering kijk ik naar de vele vrijwilligers die ruimte maken om een ander te ondersteunen en te bemoedigen, en ook naar
de hulpvragers die door
hun kwetsbaarheid te tonen een ander toelaten in
een stukje van hun leven.
Zo wordt een verbinding
gecreëerd die kostbaar is
en hoop geeft.”

uit Amsterdam. De Goede Herder parochie
in Tilburg en de Gemeenschap Emmanuel.
U kunt uw bijdrage geven aan de collecte
in de eigen kerk op de bekende manier. Ook
vindt u op de folders en op de posters een
QR code. Verder kunt u uw gift storten op
bankrekening NL21 INGB
0000005850 van Vastenactie te Den Haag. Vergeet
dan niet het projectnummer
401856 te vermelden. Zie
ook www.vastenactie.nl
Werkgroep MOV/Diaconie
‘De Goede Herder’

andere geloofsgemeenschappen van harte uitgenodigd om zich aan te
sluiten bij dit initiatief
en hun steun en inzet
op een creatieve manier
vorm te geven rond
een specifiek diaconaal
doel of thema.
U kunt de folder van
het Leids Diaconaal
Project 2022 rond het thema Schoon Water
downloaden via: www.debakkerijleiden.nl.

Een bijzonder jaarverslag
Tijdens het coronajaar 2021 was het ook
voor De Bakkerij op diverse terreinen lastig
opereren. Het werd een jaar van opstarten
en afblazen, van zoeken en improviseren.
Maar met wat creativiteit en het tijdig
leggen van wat noodverbandjes bleef De
Bakkerij toch het hele jaar bereikbaar voor
mensen met diverse hulpvragen, boekten
lopende projecten nog bewonderenswaardige resultaten en zijn er belangrijke stappen gezet in de vernieuwing van het team
en bestuur van De Bakkerij.
En 2021 kende ook nog heel wat mooie
verrassingen. Zo werden er belangrijke vorderingen gemaakt in het lokale beleid ten
aanzien van de ongedocumenteerden in
onze stad. U kunt het Jaarverslag 2021 van
Diaconaal Centrum De Bakkerij downloaden
via: www.debakkerijleiden.nl.
April - Mei 2022 - Rondom Petrus en Paulus
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De Goede Herder, Sint Jan’s Onthoofding en H. Laurentius

Stormschade Sint Jan
De hevige storm
van 18/19 febru
ari heeft de Sint
Jan behoorlijk be-
schadigd. Naast
een groot aantal
afgewaaide dakpannen (die op
enkele plekken de
nieuwe dakbedekking van het
mortuarium doorboorden) is ook het kruis met de haan van de toren
geblazen. De haan zelf heeft het overleefd maar is
behoorlijk verkreukeld uit de strijd gekomen. Het
kruis is terecht gekomen op het vierkant (de balustrade boven aan de toren) en heeft daar een deel van het
loodwerk gespiesd. Het ligt daar muurvast. Het zal de
nodige tijd vergen om alles weer te herstellen en op
zijn plaats terug te zetten
Het pannendak is dankzij de inzet van een groep vrijwilligers inmiddels weer waterdicht en op overige
plaatsen zijn noodreparaties uitgevoerd om te zorgen dat het in de kerk en het mortuarium droog blijft.
De reparaties aan de torenspits, het kruis en de haan
moeten door specialisten uitgevoerd worden en de
Sint Jan zal het voorlopig nog zonder haan op de toren moeten doen.

E.H. Communieviering Sint Jan kerk en Laurentius kerk op 18 april
Wij zijn inmiddels gestart met de voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie.
Die staat gepland op Tweede Paasdag 18
april 2022. Met een gezellige groep kinderen werken wij aan de voorbereidingen voor
het deelnemen aan de Eerste Heilige Communie. In het thema “Samen Groeien, Samen
Bloeien” hebben de kinderen ieder een grote
bloem versierd en een potje geverfd waarin
zij een plantje zullen laten groeien. Op een
aantal woensdagmiddagen en zondagochtenden werken zij aan wat de communie
betekent voor de kinderen en voor de kerk.
Het verhaal van Jezus komt hier uitgebreid
aan de orde. We maken altijd verschillende
knutsels die met het onderwerp te maken
hebben en spelen een toneelstuk met el-

In de Sint Jan wordt bij de nieuwsbrief van april het
gebruikelijke vastenzakje verspreid en ook basisschool “Het Avontuur” heeft toegezegd dit jaar met
de leerlingen een inzameling te houden. Een bijdrage kan ook gedoneerd worden op het bankrekeningnummer van Vastenaktie Nederland NL21 INGB
0000 005850. Dat geldt natuurlijk ook voor de parochianen van de andere kernen!

Caritas in 2021 in de grote parochie
Het afgelopen jaar kwamen ondanks de
coronapandemie niet meer aanvragen binnen dan in een normaal jaar. Dat is vreemd,
maar een landelijk verschijnsel. Kennelijk
heeft men nog reserves bij het verlies van
een (parttime) baan in de periodes van
lockdown. Op het laatst kwam daar nog het
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Woensdagochtendvieringen
in de Goede Herderkerk

met de kinderen en proberen veel
mooie verhalen met elkaar te delen. Op zondag 20 februari heeft
onze groep zich voorgesteld in de
Laurentiuskerk. We zijn van start
gegaan! Wij wensen onze groep
kinderen Rowan, Zara, Lieke,
Sanne, Luuk, Isabel, Nick, Sem
en Noah heel veel plezier de komende tijd.

Op Aswoensdag vond in de Goede Herderkerk voor het eerst sinds maanden
weer een viering op woensdagochtend
plaats. En in de week daarna begonnen
we weer met de reguliere woensdagochtendvieringen. Aanvang steeds om 10.00
uur. Meestal is het een viering van Woord
en Gebed maar daarnaast zal pastoor
Broeders een keer per maand voorgaan
in een Eucharistieviering. Meer informatie vindt u in onze weblog Uit de Schaapskooi en
in de Nieuwsbrief. Ook het gezellige aansluitend
koffiedrinken in het atrium, georganiseerd door
de vrijwilligers van De Herdershof, is weer van
start gegaan. Dit betekent dat het atrium van

Werkgroep Eerste H. Communie
Stompwijk-Zoeterwoude Stef,
Margreet, Bianca en Wendy

kaar over het verhaal van de barmhartige
Samaritaan.
Wij kijken enorm uit naar de gezellige tijd

NB: de EHC viering in de Goede Herder is
een maand later op 22 mei om 11 uur.

onze kerk op woensdag weer gastvrij geopend
is voor iedereen! Dus komt allen! Mocht U vervoer naar de kerk nodig hebben, neem dan contact op met Heleen Brouwer hebrotin@planet.
nl of het secretariaat van de Goede Herder.

Kindernevendiensten in de Goede Herderkerk
Dankbaar

Parochiekoor Sint Jan
zoekt versterking

Enthousiast reageerden de kerkgangers
op de koffie na afloop van de vieringen
begin maart. Naast het samenkomen
om de Eucharistie te vieren is ook het
ontmoeten na afloop van de viering een
essentieel onderdeel van onze geloofsgemeenschappen. Blij en dankbaar zijn we
dat dit na de onderbrekingen i.v.m. Corona weer kan en mag.

Veel van de leden van het parochiekoor van de Sint Jan hebben
inmiddels een respectabele leeftijd
bereikt en sommigen zelfs hun 55
jarig jubileum gevierd! Het enthousiasme is er niet minder om maar ze
kunnen wel wat versterking gebruiken. Belangstelling? Loop dan voor
of na de viering even naar boven!
Margot Duijvesteijn ( voorzitster).

Wat is jouw rijkdom
Dat is dit jaar het thema van de landelijke vastenactie. Het campagneproject biedt samen met de lokale
partners steun aan de Maya gemeenschappen bij
hun strijd tegen de waterkrachtcentrales. Er wordt
geleerd hoe men duurzaam met water om kan gaan
en wat hun rechten zijn.
Ook dichter bij huis is vastenactie actief in de hulp
aan vluchtelingen uit Oekraïne.

Adres- en bankgegevens zie pagina 14/15
Eerst aanspreekbare: pastoor W.P.L. Broeders

Doopwerkgroep Laurentiuskerk

In Stompwijk zijn wij (Ingrid Luk en Patricia van Arkelen)
actief als doopwerkgroep. Wij ondersteunen de ouders
die hun kindje willen laten dopen. Denk hierbij aan het administratieve deel, zoals het invullen van een doopformulier en het doopboekje. Maar wij doen meer dan dat. We
zorgen ervoor dat het doopbordje gemaakt is, de pastoor
alle spullen heeft op de dag van de doop en de geluidsinstallatie werkt. Kortom, alles wordt op elkaar afgestemd.
Het is een dankbare taak, omdat de ouders ontzorgd worden en zij een eigen inbreng hebben in de doopviering. Er
is ruimte voor een persoonlijk gedicht, of een persoonlijke
lezing. Dat maakt dat iedere viering net weer een beetje
anders is, en hierdoor uniek. En om ouders te mogen begeleiden bij zo’n bijzondere gebeurtenis als de doop van
hun kindje is iedere keer weer een groot cadeau.

effect van de hogere energieprijzen bij, hoewel
het meeste pas dit jaar voelbaar zal worden.
In Leiden/Leiderdorp heeft het lokale Caritasfonds € 7500 aan individuele hulp geschonken,
waarvan € 3000 aan voedselbonnen via De
Bakkerij. Ook de Leidse Zonnebloem werd
gesteund. Denk bij individuele hulp aan het

vervangen van een kapotte wasmachine, nieuwe
vloerbedekking in een kamer en een tweedehands fiets. Goed te vermelden dat er voor ruim
€ 2500 door cliënten werd terugbetaald aan
eerder verstrekte renteloze leningen. Dat gaf
ons de moed weer nieuwe leningen te verstrekken, wat de ontvangers hun gevoel voor eigenwaarde laat behouden. Ook werd vanuit Leiden,

Correspondent Stompwijk gezocht
Na jarenlange inzet als correspondent voor dit
blad gaat Agnes van Boheemen er helaas mee
stoppen. Wij zijn dus op zoek naar een opvolger
die 7 keer per jaar samen met anderen deze pagina helpt vullen met alles wat in Stompwijk en
de regio interessant is rondom de kerk. Er zijn
verschillende werkgroepen, dus je hoeft het niet
alleen te doen.
Altijd al eens mee willen werken aan een blad?
DIT IS JE KANS. Neem contact op met de redactie
of informeer bij Agnes van Boheemen

Corona en
livestream

Het coronavirus bleef in
2021 helaas voor veel on
rust zorgen, ook in onze
kerken. Allerlei beperkende maatregelen – ingesteld door overheid en bisschoppen – zorgden er
voor dat het kerkbezoek gedurende het hele jaar
aan een maximum gebonden bleef. Instructies
volgden elkaar voortdurend op. In de eerste weken van januari mochten maximaal 30 parochianen de kerk bezoeken. In de perioden van de verscherpte lockdowns, al dan niet met avondklok
waren parochianen in het geheel niet welkom, ook

Stompwijk en Zoeterwoude € 15.000 afgedragen aan de DCI, het goede doelen fonds
van het bisdom.
Vanuit het Caritasfonds in Stompwijk is in
2021 een bedrag van ruim € 2000 aan individuele hulp geschonken maar ook een bedrag van ruim € 800 terug ontvangen van
eerder verstrekte leningen. Ook is in totaal

Nu de kerk weer helemaal opengaat na de
coronatijd gaan ook de kindernevendiensten
weer beginnen. De kindernevendiensten worden gehouden tijdens het eerste deel van de
viering: de Dienst van het Woord. Ze zijn bedoeld voor kinderen van de basisschoolleeftijd. Kinderen vinden het vaak moeilijk om de
Dienst van het Woord te volgen. De moeilijk
begrijpbare lezingen en preek vinden ze dan al
snel een beetje saai. En ook het stil zitten en
luisteren valt niet mee.
Tijdens de kindernevendienst vertellen wij een
verhaal dat speciaal gericht is op de kinderen,
dus beter te begrijpen. Na het verhaal is het
tijd voor een tekening, kleurplaat, puzzeltje
of knutselwerkje. Terwijl de kinderen met het
werkje bezig zijn, praten we na over het ver-

niet tijdens de Paas- en Kerstvieringen. Gelukkig was het voor parochianen die niet naar de
kerk konden komen al snel mogelijk om via
www.kerkdienstgemist.nl toch alle vieringen
te volgen. Want toen door corona beperkingen werden opgelegd in het aantal kerkbezoekers,
was de koppeling met het internet en de website
kerkdienstgemist.nl redelijk snel mogelijk omdat
de meeste apparatuur al aanwezig was. De camera
en geluidsinstallatie in de Goede Herderkerk en de
Sint Jan worden bediend door enkele onvolprezen
vrijwilligers, die alle vieringen via de live stream

een bedrag van bijna € 7000 overgemaakt
voor diverse goede doelen - waaronder
parochiële activiteiten.
Het Caritasfonds Zoeterwoude financiert
door een gift van bijna € 4000, samen
met de Diaconie van de Hervormde kerk
het Sociaal Fonds waaruit inwoners van
die gemeente worden geholpen. Daarnaast

haal: wat is de bedoeling, wat betekent het
voor hen? Na de voorbeden komen de kinderen weer de kerk in, en kunnen ze laten
zien wat ze gemaakt hebben en vertellen
welk verhaal ze gehoord hebben.
Paula van de Bosch en Nettie Vroonhof

naar de huiskamers van onze parochianen brengen! Iedereen die thuis een internetverbinding
heeft en een smartphone of computer kan meevieren, dankzij de weblog Uit de Schaapskooi
wekelijks voorzien van een pdf met de orde van
dienst. De online vieringen worden druk bezocht!
Meevieren via kerkdienstgemist.nl (live of terugkijkend, want de vieringen blijven enige tijd op de
website staan) heeft inmiddels duidelijk zijn nut
bewezen. Reden waarom in de Goede Herderkerk
begin februari de geluids- en beeldtechniek deels
is vernieuwd en verder verbeterd.

worden vanouds bedragen besteed aan
Missie- en Ontwikkeling, zowel landelijk met
bijna € 4000 als ook plaatselijk via een donatie van € 2500 aan de beroemde “Veiling
met een Missie”.
De PCI zuil is intussen verplaatst van
Stompwijk naar Zoeterwoude en staat nu
achterin de Sint Jan met lokale folders.
April - Mei 2022 - Rondom Petrus en Paulus
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O.L.V. Hemelvaart/Sint Joseph en H. Lodewijk

Waar is de zaal gebleven?

De vraag die telkens weer klinkt is: hoe ver
zijn ze al? Zijn ze op schema? Ze zijn ver en
ze zijn op schema! Alleen bij ‘ver’ denken wij
aan iets dat bijna af is.

Durf het aan om op retraite te gaan
Tja … de foto laat anders
vermoeden!
Dit was het Binnenhof. Of
beter gezegd, dit wordt
het nieuwe binnenhof! En
toch al ver …
Ja, want iets zo afbreken
dat het goed opgebouwd
kan worden, is ‘het halve
werk’. De hele pastorie en
de zalen zijn bijna teruggebracht tot een geraamte. En tegelijk is juist daarin al zichtbaar hoe het
gaat worden. Oude doorzichten, die voorheen dicht waren gemaakt, laten weer licht
door. Houten muurtjes zijn verwijderd en de
hal is ineens weer een echte hal geworden.

Gebed om vrede

Een paar dagen in een klooster. Rust en regelmaat, gebed en extra tijd voor onze band
met de Heer. Het is mooi om mee te gaan in
het dagritme van de monniken en monialen.
Het gebed ís er al, wij sluiten ons daar bij
aan. Er is een heel aantal kloosters in Nederland en omliggende landen waar het mogelijk is enkele dagen in het gastenverblijf
door te brengen.
Bijzonder is het om een die dagen een retraite programma te kunnen volgen, bijvoorbeeld in de traditie van de Jezuïeten.
Dus ze zijn al ‘ver’, maar de periode van
opbouwen zal zeker zo lang zijn als die van
afbreken. Dus laten we zeggen: ze zijn op
de helft.

Sacramenten, een teken aan de wand

In de JPII aanbiddingskapel ligt het gebed om vrede van Paus Benedictus XV. Soms werd er gezegd: moet dat niet Benedictus XVI
zijn? Nee. Benedictus de Vijftiende was paus van 1914 tot 1922. Dus
tijdens de 1e Wereldoorlog. Eindeloos heeft hij geijverd om het einde van deze vreselijke loopgraven- slachting te bespoedigen. Daarbij riep hij de wereld op tot gebed en reikte hij deze woorden aan:
Tot U, Vredevorst, zenden wij ons gebed voor de vrede,
waarnaar wij zo vurig verlangen.
Uit uw goddelijk Hart hebt Gij over de wereld de liefde doen uitstralen,
opdat alle tweedracht zou worden weggenomen
en onder de mensen alleen de liefde zou heersen.
Terwijl Gij op de aarde rondwandelde,
hebt Gij het tederste medelijden getoond met de ellende van de mensen. [….]

Het jaar van de Sacramenten nodigt ons
telkens uit nieuwe aspecten ervan te ontdekken. In het Latijn van de Kerkvaders
en de middeleeuwse theologie werden
de sacramenten ook wel ‘signa’ genoemd,
‘tekenen’. Hier kwam de klassieke definitie
vandaan dat de Sacramenten bewerken
wat ze aanduiden, be-tekenen. Het teken
van de Doop (drie maal begieten met water
en de bijpassende woorden) bewerkt dat
de dopeling gedoopt wordt en alle genaden
van het Doopsel ontvangt.
Maar het begrip ‘teken’ kan ook misver-

Beziel regeerders en volkeren met zachtmoedige gevoelens,
maak een einde aan de verdeeldheid die de volkeren uiteenscheurt
en geef, dat de mensen elkaar de kus van de vrede schenken,
Gij die de mensen tot broeders gemaakt hebt met de prijs van uw Bloed.
En zoals U eens de oproep van de apostel Petrus:
“Red ons, o Heer, want wij vergaan!”
welwillend hebt beantwoord door de woeste zee te doen bedaren,
zo verhoor vandaag goedgunstig onze vertrouwvolle gebeden,
door het aanschijn van de wereld te vernieuwen
en haar in de rust en vrede te herstellen.
En U, allerheiligste Maagd,
help ons evenals in andere tijden van zware beproevingen,
bescherm ons, red ons.
(bron website bisdom Rotterdam)
Amen.

Corona en de parochie

Als u dit leest, voelt de coronapandemie met alle
beperkingen als iets uit een ver verleden - tenzij u
natuurlijk last heeft van langdurige klachten, bekend
als Long Covid. Eén van de personen in de parochie
die het nog dagelijks voelt is Pastoraal Werker Marlène Falke. Zij werkt nog steeds parttime maar is
dapper op weg naar 100% rond de zomer.
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De naweeën van Corona worden ook nog
gevoeld in de parochiekas. Ondanks dat vele
parochianen digitaal extra hebben overgemaakt, is het deels wegvallen van de collectes
niet goedgemaakt. Net als iedereen voelt de
parochie ook nog het effect van de gestegen
gasprijzen. Ook voor een viering van (ruim) één

uur moet de hele kerk opgewarmd worden!
Maar ja, er overheerst natuurlijk grote dankbaarheid dat we weer met zijn allen mogen
samenkomen. Pasen in het feest van de Opstanding en laten we proberen dat als geloofsgemeenschappen in Leiden en ommelanden
waar te maken!

De Geestelijke Oefeningen van de Heilige
Ignatius van Loyola zijn een beproefde methode om het leven van de gelovige te ordenen volgens de wil van God. De methode
is al eeuwen oud, maar nog steeds actueel:
aanbevolen door pausen, gebruikt door
priesters, religieuzen en leken.
Een retraite op basis van de geestelijke oe-

staan worden, als een soort symbool. Nu
is er veel symbolisch in de liturgie, maar
een Sacrament is géén symbool. Want een
symbool verwijst naar iets anders, maar
bewerkt niet waar het symbool van is. Als
ik een ADO-shirt aantrek verwijst dat shirt
naar een bepaalde voetbalploeg, misschien
zelfs naar een liefde voor die voetbalploeg …
Maar het shirt zelf maakt de drager nog niet
tot een ADO-fan of speler.
Waarom verwijzen we naar de
Sacramenten als ‘tekenen’? Omdat de komende tijd in de Sint
Josephkerk tekeningen van de
Sacramenten op de schotten van
de restauratie geplaatst zullen
worden. Dat neemt de ruwe
aanblik wat weg van de planken
en herinnert ons aan de waarde
van de zeven Sacramenten. Een
volgende keer zullen we u meer
hierover en over de tekenaar
onthullen. Wordt vervolgd, zoals
het Jaar van de Sacramenten
ook nog voortduurt tot aan de
zomer.

Nieuwe Sint Josephkapel

Op zaterdag 19 maart, hoogfeest van Sint Joseph,
heeft onze bisschop mgr. Van den Hende, de
nieuwe kapel bij Zorgcentrum Roomburgh gewijd. De kapel is ruim en licht en zo gebouwd dat
deze binnendoor vanuit Roomburgh maar ook
van buiten af betreden kan worden. Deze kapel
kon gerealiseerd worden dankzij veel donaties

Geloofsgesprek vanuit de JPII kapel
feningen vindt plaats in stilte en betreft een
opbouwende reeks van korte conferenties
gevolgd door persoonlijke overwegingen,
de ‘oefeningen’. Tijdens de retraite is er dagelijks Heilige Mis en er is mogelijkheid tot
biecht en gesprek met de begeleider.
De data zijn als volgt:
Mannen
20 – 23 maart 2022 in Valkenburg (Limburg)
28 april – 1 mei 2022 in Valkenburg (Limburg)
17 – 21 juli 2022 in Valkenburg (Limburg)

Elke zondag vooraf aan de Eucharistieviering op televisie is er een kort geloofsgesprek. Leo Fijen spreekt met mensen uit de
breedte van katholieke Nederland.
Op zondag 27 maart zal het gesprek uit
onze parochie komen. José Miltenburg en
Karel Beenakker zullen vertellen over de
betekenis van de Johannes Paulus II kapel.
Het gaat over de 24 uurs aanbidding en over
de ruimte als ‘gezins-kapel’ tijdens de Zondagsmis. Meer dan de moeite waard dus om
te kijken, of het later terug te kijken.

Vrouwen
31 maart – 3 april 2022 in Valkenburg (Limburg)
2 – 6 mei 2022 in Heiloo
30 juni – 3 juli 2022 in Valkenburg (Limburg)
Info en aanmelding via:
SpiritualExercisesNL@gmail.com

Avond van Barmhartigheid
ma 11 april, Sint Josephkerk

Resurrexit!

Al heel wat jaren wordt vooraf aan
Kerstmis en Pasen de avond van Barmhartigheid gehouden. Deze biedt de
mogelijkheid van een soort laatste
voorbereiding op de naderende Hoogfeesten. De opzet is heel toegankelijk
en eenvoudig.
– 19.00 uur Mis
– 19.30 uur korte overweging
– Daarna aanbidding tot ongeveer
21.00 uur.
Tijdens de aanbidding worden liederen gezongen en teksten gelezen, met
ertussen stilte. Wie wil kan naar voren
komen om bij een gebedsintentie een
kaarsje aan te steken en een Bijbeltekst
mee te nemen.
Ook is er gelegenheid voor het Sacrament van boete en verzoening, doorgaans zijn daar twee priesters voor
beschikbaar.
Men kan vrij in en uit lopen en hoeft
dus niet de hele avond mee te maken.

Vandaag verrijst Gij, o Verlosser van
de mensheid,
overwinnend uit het graf, om ons,
bedrukt door vele dreigende
schaduwen,
uw wens voor vreugde en vrede te
schenken.
Tot U, o Christus, ons leven en onze
gids,
keren allen zich die verleid worden
door angst en wanhoop,
om de Boodschap van de hoop te
horen, die niet teleurstelt.
Heilige Johannes Paulus II op Pasen,
11 april 2004.

o.a. van de Stichting Sint Petrus en Paulus
(niet te verwisselen met onze parochie!).
We hopen dat het een plek van gebed mag
zijn en er in de toekomst weer vaak (dagelijks) de Eucharistie gevierd mag worden. Zo
wordt er ook weer Religieus Erfgoed toegevoegd in tijden van sluiting en afbraak.
April - Mei 2022 - Rondom Petrus en Paulus
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Hartebrug, LAM Gods (Antonius en Maria Middelares) en Sint Petrus

Verslag Informatiemiddag Antoniuskerk – Maria Middelareskerk

Hartebrug neemt afscheid van
Theo Goedhart en eert
Jan Verschuren

Op zondag 27 februari heeft Theo Goedhart
na 10 jaar als dirigent feestelijk afscheid genomen van het Hartebrugkoor. Pastoraal werker Marlène Falke overhandigde hem in de viering de Hartebrugspeld. De opvolger van Theo
is Ronald Dijkstra, die ruime ervaring heeft als
koordirigent. Hij is ook zanger en zangcoach.
Ronald begint per 1 april.
Tijdens het afscheidsfeest
’s avonds was er ook extra
aandacht voor Jan Verschuren, die al gedurende 25
jaar als organist verbonden
is aan de Hartebrugkerk. Hij
kreeg een zilveren onderscheiding en oorkonde van
de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging.

Een peilbout in de toren van de
Petruskerk

Rechts naast de hoofdingang van de SintPetruskerk zit een voor iedereen zichtbare
(ogenschijnlijk zinloze) bout in de torenmuur.
Kijk maar eens op circa 1.80 m hoogte. Maar
wat doet die bout daar dan? De deskundigen
bij Rijkswaterstaat en de gemeente Leiden
konden geen uitsluitsel geven. Maar vanuit het
Bisschoppelijk Adviesbureau Bouwzaken wordt
uiteindelijk bevestigd dat het hier toch om een
NAP-hoogtemerk moet gaan. De 100 palen die
onder de toren werden geheid, garanderen een
stabiele hoogte van de toren en dus ook van
deze bout.

Op zaterdagmiddag 19 februari waren zo’n 50 parochianen
van de Lam Gods bijeen om te
horen over de toekomst van de
Antoniuskerk en de Maria Middelareskerk. Pastoraal werker
Marlène Falke leidde de bijeenkomst, waar het hele pastoraal
team aanwezig was. De nieuwe
vicevoorzitter van het parochiebestuur, Jan van Trigt, vertelde
van het voornemen om voor de
parochiekern te komen tot één
kerkgebouw. Gekozen is om de
bisschop voor te stellen de Antoniuskerk te onttrekken aan
de eredienst en de Maria Middelareskerk te verbouwen, zodat deze kerk
weer jaren mee kan. Een “bouwcommissie” is
druk bezig samen met een architect en vertegenwoordigers van het bisdom plannen te
ontwikkelen voor de verbouwing. Omdat de
Maria Middelareskerk (kortweg “MM”) een
gemeentelijk monument is, moet voor de verbouwing vergunning worden verleend. Dat is
Inmiddels gebeurd.
Jan Akerboom vertelde dat door de Locatieraad besloten is om ‘Maria, Middelares
van alle genaden’ als uitgangspunt/beeldmerk te nemen bij de inrichting van de kerk
en niet bijvoorbeeld ‘Lam Gods’. De laatste naam heeft goede diensten bewezen
in het fusieproces eind vorige eeuw (jaja)
van Leonardus, Antonius en Maria Middelares tot één geheel, maar lijkt nu minder geschikt. De keuze voor Maria bleek in
goede aarde te vallen bij de aanwezigen.
Wilbert Hettinga, lid van de bouwcommissie
met de nodige ervaring binnen onze parochie

Er zal dus zeker bij meer kerktorens zo’n hoogtemerk te vinden zijn. De hoogte van de Petrusbout ten opzichte van NAP is overigens nog

RK Vicariaat

In de Goede Week zijn er vespervieringen
op maandag 11, dinsdag 12 en woensdag
13 april, steeds om 19.30 uur, die worden
door Willy Hoogendoorn, Mirjam Buiten
werf en een aantal Regenbogers voorbereid en geleid. De vieringen op Witte
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onbekend. In ieder geval komt hij niet voor op
de NAP-peilmerkenlijst van Rijkswaterstaat.
Dat kan volgens het bisdom betekenen dat het
om een inmiddels vervallen peilmerk gaat of om
een ‘omslagpeilpunt’ ten behoeve van andere in
de omgeving aanwezige peilmerken. De nauw-

De Merenwijk

Vieringen rond Pasen

Rondom Petrus en Paulus - April - Mei 2022

		

in het verbouwen van kerken, gaf een toelichting op de verbouwplannen. Uit de reacties
van de aanwezige parochianen bleek brede
instemming.
Om een tipje van de sluier ook voor de lezers
van dit blad op te lichten: het is de bedoeling
om halverwege de MM kerk een glazen schuifwand te plaatsen, zodat het liturgische deel
van het ontmoetingsdeel wordt gescheiden.
In de Goede Herderkerk en de Sint Jan beide
in Zoeterwoude zijn daar goede ervaringen
mee opgedaan. Ga vooral eens een keertje
daar kijken! Als er heel veel kerkgangers verwacht worden (denk aan
Kerstmis en sommige uitvaarten) gaat
de schuifwand open en wordt de hele
kerkzaal weer kerk, net als nu. Meestal
zal de schuifwand dus dicht zijn en is er
plaats voor 125 kerkgangers inclusief
het zangkoor. Koffiezetten doen we
niet langer in een voormalige biechtstoel, maar in een echt keukentje dat
ook geschikt is voor het bereiden van

keurig ingemeten hoogte van zo’n peilbout kan
gebruikt worden om de terreinhoogte of de
hoogte van te bouwen/gebouwde objecten in
de directe omgeving te bepalen. Bij uw eerstvolgende bezoek aan de Petruskerk zult u de
peilbout ongetwijfeld zien…
Ton van Schie

Na een lange pauze vanwege corona is in de
Hartebrugkerk de ouderensoos (SOOS) weer
begonnen. Al vele jaren houden wij in de Hartebrugkerk een ontspanningsmiddag voor
ouderen van de parochie en daarbuiten. Op
woensdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur is

Jubileumactiviteiten
Donderdag en Goede Vrijdag beginnen
ook om 19.30 uur. De Paaswake op zaterdag 16 april begint om 21.30 uur (m.m.v.
het Regenboogkoor). Op 17 april begint
de Paasochtenddienst om 10.00 uur
(m.m.v. Arcobaleno). U bent van harte
welkom om Pasen met ons mee te vieren!

Het lijkt er op dat we onze door corona
uitgestelde activiteiten weer kunnen
oppakken om tenslotte in het najaar ons
50 jarig jubileum te kunnen afsluiten. Want
naast onze ‘normale’ vieringen, gespreksgroepen en cursussen wordt er hard gewerkt aan allerlei activiteiten die
voor iedere belangstellende te bezoeken zijn: zoals een

Nieuwe website Sint-Petruskerk

de jaarlijkse Sobere Maaltijd en
voor de maandelijkse
oecumenische Maaltijd-Plus
vieringen.
Omdat de kerk
steeds vaker wordt
gehuurd door koren voor repetities
en concerten, is de
toch al geplande
uitbreiding van het
sanitair (ook met
meerdere toiletten) geen overbodige luxe.
De bij elke stap hoorbare uitbreiding van het
priesterkoor uit de jaren 80 wordt ongedaan
gemaakt. Er komen stoelen met knielgelegenheid die ook veel gemakkelijker te koppelen
zijn, tot opluchting van de kosters (maar ook
de brandweer).
Uit de dagkapel van de Antoniuskerk komen
de (zeven) sacramentsramen mee en krijgen
een plek onder de bogen bij de ontmoetingsruimte. Ons aller Carel Bruens is enthousiast
aan de slag om in dezelfde glas-in-lood stijl een
Maria raam te ontwerpen. Over de beste plek
voor de Maria devotie en voor de doopvont

Ouderensoos Hartebrug

Adres- en bankgegevens zie pagina 14/15
Eerst aanspreekbare: Marlène Falke, pw

in het liturgische deel
wordt nog nagedacht.
Ook de unieke kruiswegstaties uit de Antoniuskerk krijgen een
passende plek. De verlichting, verwarming en
de geluidsinstallatie (waarover veel klachten
zijn) worden stukken beter en duurzamer.
Zo komen er zonnepanelen op het dak en via
infraroodstralers wordt de stroom direct in
voelbare warmte omgezet. Geen lawaaierige
luchtverwarming dus!
Minder zichtbaar, hoorbaar en voelbaar is het
feit dat de kerk losgekoppeld gaat worden van
het voormalige klooster ernaast wat betreft
gas/water/licht en de riolering. Bij storingen
moet de koster altijd maar hopen dat iemand
van de tijdelijke bewoners thuis is om de voordeur open te doen om bij de stoppenkast te
kunnen. Na de verkoop van het klooster in
1990 wordt dat wel tijd….
De bisschop wil – voordat hij toestemming
geeft voor een verbouwing – weten wat we
als geloofsgemeenschap willen zijn en worden
en hoe het kerkgebouw daar invulling aan kan
geven. In kleine groepen werd die zaterdagmiddag gediscussieerd over een aantal vragen
daarover. Het was een inspirerende eerste bijeenkomst, die een vervolg zal krijgen in een
bijeenkomst waarin concretere plannen zullen
worden gepresenteerd.
Zoals gezegd: de bisschop moet de plannen
nog goedkeuren en ook moeten in deze drukke tijden aannemers gevonden worden die de
vakkennis en de tijd hebben. De hoop is dat
we na de zomer mogen en kunnen beginnen.
Dan gaat de MM kerk een half jaar dicht en
kerken de LAM Gods parochianen elke zondag
in de Antoniuskerk. Begin 2023 worden de
rollen omgekeerd Deo Volente.

er in de Romanuszaal gelegenheid om elkaar
te ontmoeten met kaarten, sjoelen en andere
spelen. Wilt u nadere inlichtingen of eens komen kijken, dan bent u op woensdagmiddag
van harte welkom. Contactpersoon is Leny
van Loon, lenyvanloon@casema.nl.

De Petruskerk heeft weer een eigen website:
www.sintpetrusleiden.nl. De oude website voldeed niet meer, waarna de website van de grote
parochie onderdak bood met een aparte pagina
voor de Petruskerk. Daar was de ruimte maar
beperkt. Met de nieuwe website kunnen we
de Petrusgangers beter op de hoogte houden
van actueel nieuws en alle activiteiten, naast de
informatie in dit blad en naast het “Geluid van
Zuid” als de maandelijkse nieuwsbrief.
We hopen dat u een kijkje op de website neemt
en de website raadpleegt voor het laatste
nieuws en het overzicht van alle activiteiten.

Voorbereiding op Pasen in de
Hartebrug voor kinderen
Op zaterdag 9 april gaan wij Palmpaasstokken
maken in de Romanuszaal van 14.00 tot 15.30
uur. Wij zorgen voor de stok, het crêpe- papier
en de broodhaan. Breng jij snoep en andere versiering mee? In de pauze is er limonade. Iedereen is welkom en ouders mogen meedoen!
Op Goede Vrijdag
is om 11 uur een
Kruisweg voor kinderen vanaf 7 jaar.
Daarna is er de
activiteit “Maak
je eigen Paastuin”
zoals op de foto
gemaakt is, in de
Romanuszaal.

Zin(geving) in de Merenwijk 21 mei; doe je mee?
Maal met een Verhaal” op 21 april,
een Lentediner speciaal voor leden
van de Regenboog op 13 mei en
een Inspiratiedag op 21 mei, zie
hieronder. En dat is nog niet alles,
zie voor meer op: https://deregenboogmerenwijk.nl/jubileum-50.

Die dag willen we de inwoners van de wijk een
hart onder de riem steken. ’s Ochtends met muziek, poëzie, bloemen, levensverhalen, Jiddische
liederen, Bijbelse gerechten. En ’s middags met
een Symposium over Zingeving.
Voor de voorbereiding van deze dag horen we
graag van jou: Wat inspireert jou? Wat raakt je?

Waar word jij blij van? Wat geeft jou betekenis?
Kun je dat in pakweg 150 woorden opschrijven?
Je antwoorden gebruiken we in de workshops
in de ochtend en in het symposium ’s middags
op 21 mei. Stuur je antwoord op die vragen naar
zininmerenwijk@gmail.com. Alle antwoorden
zijn welkom. We horen graag van je.
April - Mei 2022 - Rondom Petrus en Paulus
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De KBO is
een moderne
beweging op
katholieke
grondslag ter
behartiging van
de belangen
van ouderen.
De KBO geeft
tien maal per
jaar het landelijk
blad Nestor uit.

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.

uitvaartverzorging

Stille Zaterdag - Geen klokken uit Rome
Jezus is dood. Zijn lichaam
ligt in de lijkwade begraven
in het graf van Jozef van Arimathea, niet ver van Golgota
vandaan.
Er bestaat geen echte liturgie
van Stille Zaterdag. De donkere metten en het getijdengebed gaan wel door, maar het
Missaal vermeldt, dat op deze
dag de Kerk bij het graf van
de Heer verblijft en geen Eucharistie viert. De soberheid
wordt ook nog voortgezet.
Voor de wat oudere generatie
blijft dit wat vreemd. Was het niet zo dat op deze zaterdag
om 12.00 uur ‘de klokken uit Rome kwamen’? Deze luidden
Pasen in en de vasten trommeltjes mochten al open. Laten
we het een ‘heilig ongeduld’ noemen. Maar gaande weg
de vorige eeuw kreeg Stille Zaterdag de ‘stilte’ terug. Ook
in de theologie en devotie hervond men de betekenis van
deze bijzondere dag. Jezus is gestorven en ondergaat ook
het dood-zijn. God de Zoon die zich de diepste duisternis
in laat zenden om ook die te vullen met zijn licht en leven.
Want ‘Stille Zaterdag’ zien we steeds weer terugkeren,

waar het verdriet over slachtoffers of het
verlies van dierbaren niet meer in woorden
uit te drukken is.

Pasen breekt aan
Maar Stille Zaterdag gaat over in Paaszondag. Het ‘schakelmoment’ is de Vigiliemis,
die we kennen als de Paaswake. Die plechtigheid die zo sereen begint met het ontsteken van de Paaskaars, het ‘Licht van Chris-

tus’ dat zich met de kleine kaarsjes door
de kerk verspreidt. 9 Lezingen uit de
Schrift of de selectie van 5 lezingen, die
de heilsgeschiedenis vertellen. Daarna
de wijding van het water en de Doop
en/of de hernieuwing van de Doopbeloften. Daarna de Eucharistie om
Christus zelf te ontvangen. Het veelvuldige ‘alleluia’ klinkt weer (zie blz. 1).
Vijftig dagen zal de Kerk Pasen vieren,
na veertig dagen vasten. Meer tijd voor
feesten dan voor vasten.

Misschien is de Verrijzenis van de Heer nog
wel het makkelijkst te geloven rond de persoon van Christus. Want Hij is God de Zoon
en daarom sterker dan de dood en het graf.
Veel verbazingwekkender is dat God de
Zoon mens is geworden, mishandeld werd
en aan het Kruis stierf. Alles komt samen in
Zijn tegenwoordigheid in de Eucharistie. De
heilige Hostie ís de gekruisigde én verrezen
Heer, levend aanwezig in ons midden.

“De Heer is waarlijk verrezen”

“Geliefde vrienden, we danken de Heer nooit
voldoende voor de gave van de Eucharistie!
Het is een zeer grote gave en daarom is het
zo belangrijk op zondag naar de Mis te gaan.
Naar de Mis gaan, niet alleen om te bidden,
maar om de Communie te ontvangen, het
brood dat het lichaam is van Jezus Christus geworden, die ons redt, ons vergiffenis
schenkt, ons met de Vader verenigt. Dat
doen is zo mooi! Elke zondag gaan we naar
de Mis, omdat het de eigenlijke dag is van de
verrijzenis van de Heer. Daarom is de zondag
voor ons zo belangrijk.”
Pastoor Smith

Van onze broeders en zusters uit de Oosterse kerken leren we deze paasgroet:
“De Heer is verrezen.” “De Heer is waarlijk verrezen.” Het is meer dan een groet, het
is een belijdenis van de waarheid. Want Jezus is waarlijk uit de dood en het graf verrezen. De Paas-evangelies zijn geen ‘verhalen’.
Ze verwijzen naar een gebeurtenis, die vooraf ging aan de reacties van de vrouwen, de
apostelen, de Emmaüsgangers, van Thomas
… De Engel in het graf zegt: “Wat zoekt gij
de levende bij de doden? Hij is niet hier, Hij is
verrezen.” (Lucas 24,6)

Paus Franciscus zegt ( 7 nov. 2019):

Vrede zij u

071 5 12 21 12

Z A L I G PA S E N

dag en nacht bereikbaar
Uitvaartcentrum Levendaal
Levendaal 103
2311 JG Leiden

Afscheidscentrum Oegstgeest
Piet Heinlaan 42a
2341 SL Oegstgeest

info@uitvaartcentrumlevendaal.nl
www.uitvaartcentrumlevendaal.nl

R.K. Begraafplaats Zijlpoort
Een rustplaats voor
katholieken uit Leiden
en omgeving.
Keuze uit een algemeen-,
familie- en urngraf.
Beheerder: mevrouw S. Klerks,
Haven 64, 2312 ML Leiden,
tel. 071-522 6166, e-mail:
info@begraafplaatszijlpoort.nl,
www.begraafplaatszijlpoort.nl
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Kunnen wij u op deze heerlijke paasdag een
andere groet brengen dan dezelfde die de
verrezen Christus bracht aan de gemeenschap van zijn leerlingen, terwijl zij nog
waren bedrukt door de onzekerheid en de
angst: ‘Vrede zij u!’ (Joh. 20, 19)?

Waarom staat er een
broodhaan op onze
palmpaasstok?
Simon was een van de beste vrienden van
Jezus. Van Jezus kreeg hij de naam
Petrus, wat ‘rots’ betekent. Op Witte Donderdag tijdens het
laatste avondmaal zei Jezus tegen Petrus: “Voordat de haan
kraait zal je driemaal zeggen dat jij mij niet kent.” Petrus
antwoordde “Nooit!” Maar later, toen Jezus gevangen genomen was, werd aan Petrus gevraagd of hij een vriend van
Jezus was. Drie keer antwoordde Petrus dat hij Jezus niet
kende. Toen kraaide een haan. Daarom zetten wij met Palmpasen een haan op onze stok.

Recept:

Maak een leuk broodhaantje ~
voor op je palmpaasstok (of om
zo op te eten). Kijk op onze website
www.kinderhoekrdk.nl voor het recept!

De Paaskaars

Ja, wij durven ze overnemen, deze rustige,
krachtige boodschap, alsof onze stem een
getrouwe weerklank vormde van de zijne;
en uit naam van Hem, van Jezus, opnieuw
levend in onze historische werkelijkheid en
tevens reeds levend in een nieuwe, zalige,
eeuwige meta-historische werkelijkheid,
herhalen wij: Vrede zij u!

Tussen Pasen en Pinksteren staat in alle
kerken een Paaskaars. Hij is een symbool
van de verrijzenis van Jezus. Ook bij doopvieringen en uitvaarten brandt deze reusachtige kaars. Jouw doopkaars werd van de
Paaskaars aangestoken!

Paasnacht
Tijdens de Paaswake wordt de Paaskaars binnengebracht. De kerk is dan helemaal donker.
Het licht van de Paaskaars is het Licht van
Christus dat verspreid wordt aan alle mensen
die in de kerk zitten. “Lumen Christi - het licht
van Christus!” zingt de priester. “Deo Gratias wij danken God!” zingen de mensen.

Symbolen
Op de Paaskaars staat een kruis met daarop vijf
kleine wierrook-korrels. Die stellen de vijf wonden van Jezus voor. Je ziet ook het jaargetal, dit
jaar is het 2022. Ook de eerste en laatste letters
van het Griekse alfabet zijn getekend. Alpha en
Omega. Jezus is immers de eerste en de laatste.
Hij was, Hij is en Hij zal er altijd voor ons zijn.

Kleurplaten

Deze en vele andere
kleurplaten
kun je vinden op
www.kinderhoekrdk.nl

Kleur ze!

En wij verheffen de stem van ons hart en
richten deze vredige Paaswens tot breder
kringen van een welkom gehoor: tot de Italiaanse natie, de meest nabije; tot alle, alle
naties van de wereld; tot de gehele mensheid. En we zouden willen, dat onze vredewens doordringend en krachtdadig werd
daar waar nog lokale oorlogen woeden; en
daar waar men tracht, en er niet geheel in
slaagt, ze te ondervangen en op te lossen
door middel van onderhandelingen. Dan
zou, in gerechtigheid en in vrede, de eendracht worden hersteld en tevens de onderlinge samenwerking aan een gemeenschappelijke vooruitgang: Vrede, vrede zij u!
Heilig Paus Paulus VI op Pasen op 29 maart 1970
April - Mei 2022 - Rondom Petrus en Paulus
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Vieringen in de periode van 26 maart tot en met 15 mei 2022

Liturgiekalender
Regio

Maart

Oost

De Goede Herder

26 za
27 zo
09.30 WG - Mw. Epskamp
4e zondag veertigdagentijd

Regio

St. Jan’s Onthoofding

H. Laurentius

Noord

H. Lodewijk

Regio

St. Joseph

Zuid

Hartebrug

19.00 WG - Mw. Onderwater
11.00 EV - pastor Wessel

10.00 EV/KWD Latijn - pastoor Smith
15.00 Aanbidding en biecht
16.00 EV English Mass - pastoor Smith

Alle corona maatregelen zijn vervallen.
Basis regels blijven geldig.

_

Internet

_ _

St. Petrus

H. Antonius/Maria Middelares

17.00 EV - pastoor Smith

26
09.30 EV - pastoor Broeders MM 27

11.30 EV/KWD - pastoor Smith 11.15 EV/KWD
pastoor Broeders

AprilApril
2
3

za
zo
09.30 EV - pastor Broeders
5e zondag veertigdagentijd

10.00 EV/KWD Latijn - pastoor Smith
15.00 Aanbidding en biecht
16.00 EV English Mass - pastoor Smith

11.30 EV/KWD - pastoor Smith 11.15 EV/KWD
pastoor Broeders

11.00 WG - Mw. Turk

10.00 EV/KWD Lat/NL - pastoor Smith
15.00 Aanbidding en biecht
16.00 EV English Mass - pastoor Smith

11.30 EV/KWD - pastoor Smith 11.15 EV/KWD
pastoor Broeders

11.00 EV - pastor Wessel

09.30 WG

2
ANT 3

9 za
10 zo
Palmzondag

09.30 WG - Dhr. Koot

14 do Witte Donderdag

19.30 zie Sint Jan

19.30 EV - pastoor Broeders

19.30 zie Sint Jan

19.00 EV - pastoor Smith

19.00 zie Lodewijk

19.00 zie Antonius

19.00 zie Antonius

19.00 EV - pater Moons

15 vr
Goede Vrijdag

15.00 Kruisweg
19.30 Plechtigheden pastoor Broeders

15.00 Kruisweg
19.30 zie Goede Herder

15.00 Kruisweg
19.30 zie Goede Herder

15.00 Kruisweg
16.15 Tocht met het kruis
start voor de Hooglandse Kerk
19.00 Plechtigheden - pastoor Smith

15.00 Kruisweg ook kinderen
16.15 Tocht met het kruis
start voor de
Hooglandse Kerk
19.00 zie Lodewijk
21.00 Paaswake - Don Remery

11.00 Kruisweg voor kinderen

15.00 Kruisweg ook voor
kinderen

15.00 zie Petrus

19.00 zie Hartebrug

19.00 Oecumenisch viering ANT

21.30 Paaswake pastoor Smith

21.30 zie Petrus

16 za
Stille Zaterdag
17 zo
Hoogfeest van Pasen

21.00 Paaswake
pastoor Broeders
09.30 EV - pastor v.d. Helm

21.00 Paaswake pater v.d. Eijnden

18 ma
2e Paasdag

9.30

23 za
24 zo
2e zondag van Pasen

19.00 EV - pastoor Broeders

Mei 
1

7
8

zo
3e zondag van Pasen

za
zo
4e zondag van Pasen

14 za
15 zo
5e zondag van Pasen

Legenda
EV = Eucharistieviering
GV = Gezinsviering
KWD = Kinderwoorddienst
WG = Woord- en gebeds		dienst

Vieringen in:
ANT = Antoniuskerk
MM = Maria Middelareskerk

17.00 EV - pastoor Broeders

19.00 EV - pastoor Broeders

EV - pastoor Broeders
E.H. Communie

09.30 EV - pastoor Broeders

30 za

14

17.00 EV - pastoor Smith

19.00 EV - pastor v.d. Helm

21.00 zie Goede Herder
of Sint Jan
11.00 EV - pastor Wessel

11.30 EV - pastoor Broeders
E.H. Communie

21.00 zie Joseph
10.00
15.00
16.00
10.00

EV/KWD Lat/NL - Don Remery
Aanbidding en biecht
EV English Mass - pastoor Smith
EV - pastoor Smith

19.00 Plechtigheden
pater Moons
21.30 zie Petrus

10.00 EV/KWD Lat/NL - pastoor Smith
15.00 Aanbidding en biecht
16.00 EV English Mass - pastoor Smith

11.30 EV - pastoor Smith

09.30 WG

11.30 EV/KWD - pastoor Smith 11.15 EV - pastoor Broeders

10.00 EV/KWD Lat/NL - pastoor Smith
15.00 Aanbidding en biecht
16.00 EV English Mass - pastoor Smith

11.30 EV/KWD - pastoor Smith 11.15 EV/KWD - pater Kortekaas

10.00 EV/KWD Latijn - pastoor Smith
15.00 Aanbidding en biecht
16.00 EV English Mass - pastoor Smith

11.30 EV/KWD - pastoor Smith 11.15 EV - pastoor Broeders

10.00 EV/KWD Lat/NL - pastoor Smith
15.00 Aanbidding en biecht
16.00 EV English Mass - pastoor Smith

11.30 EV/KWD - pastoor Smith 11.15 EV/KWD
pastoor Broeders

30

09.30 EV - pater Kortekaas ANT 1

09.30 Voorganger
onbekend

17.00 EV - pastoor Smith

19.00 EV - pastoor Broeders

Hoge Rijndijk 18
2382 AS Zoeterwoude
071 541 15 10
(ma/wo/vr ochtend)
degoedeherder@yahoo.com
NL12 RABO 0335 6021 85

Zuidbuurtseweg 15
2381 LB Zoeterwoude
071 580 12 15
(di/vr 9.30-11.30 u.)
sintjansparochie@hotmail.
com
NL95 INGB 0000 2717 53

Dr van Noortstraat 88
2266 HA Stompwijk
071 580 16 04
(ma/di/wo/vr 10-12 u.)
sintlaurentius@hotmail.
com
NL49 RABO 0361 5032 68

Steenschuur 19
2311 ES Leiden
071 513 07 00
lodewijkparochie@gmail.com
NL83 INGB 0000 6072 98

Herensingel 3
2316 JS Leiden
071 521 81 13
NL57 INGB 0000 6023 34

Kerk:
Haarlemmerstraat 110
Secretariaat:
Haarlemmerstraat 106
2312 GD Leiden
071 512 04 01
(di/vr 10.30-13.00 u.)
hartebrugkerk@kpnmail.nl
NL29 INGB 0002 5958 00

Kerk:
Lammenschansweg 40A
Secretariaat:
Lorentzkade 16A
2313 GB Leiden
071 512 19 12
(ma-vr 9.30-11.30 u.)
secretariaat@sintpetrusleiden.nl
NL04 INGB 0002 5541 52

www.hhpp-oost.nl/
de-goede-herder

www.hhpp-oost.nl/
sint-jan

www.hhpp-oost.nl/
h-laurentius

www.lodewijkparochie.nl

www.stjosephleiden.nl

www.hartebrug.nl

www.sintpetrus
leiden.nl
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MM 24

Mei

17.00 EV - pastoor Broeders

11.00 EV - pater Kortekaas

Kapel RK-Begraafplaats

Zijlpoort, Haven 64
Iedere 1e dinsdag 10.00 u. EV,
5 april en 3 mei

Kapel Roomburgh,

Hof van Roomburgh 46
Zaterdag 17.00 en Zondag 10.30 u.
regelmatig EV, ma- vrijdag 17.00 u.
WG of aanbidding

Maandag

9.00 EV Lodewijkkerk

Dinsdag

Woensdag

18

19.00 EV - pater v.d. Eijnden
11.00 EV - pater Kortekaas

Andere vieringen

9.00 EV Sint Petruskerk
16.00 EV Lodewijkkerk

16

17.00 EV - pastoor Smith
11.00 Voorganger
onbekend

09.30 EV - pater Kortekaas

15

Bij de Lodewijk-, De Goede Herder-, St. Jan-, Hartebrug- en
Antoniuskerk zijn de vieringen
ook te volgen via livestream.
Meer info op hun websites.

9.00 EV Lodewijkkerk
15.30 Aanbidding en biecht
16.00 EV Sint Josephkerk

Donderdag

9.00 EV Lodewijkkerk

19.00 WG - Mw. Onderwater

09.30 EV - pastoor Broeders

ANT 14

09.30 EV - pastoor Broeders MM 17

11.30 EV/KWD - pastoor Smith 11.15 EV - pastoor Broeders

17.00 EV - pastoor Smith
11.00 WG - Mw. Turk

09.30 WG - Mw. Epskamp

9
09.30 EV - pastoor Broeders MM 10

Livestream

7
MM 8

14
09.30 EV - pastoor Broeders MM 15

Antoniuskerk
Boshuizerlaan 13
Maria Middelareskerk
Rijndijk 283
Secretariaat:
Boshuizerlaan 13
2321 SG Leiden
071 531 01 62 (di 9.30-11.30)
secretariaat@lamgodsleiden.nl
NL09 INGB 0000 5373 57

Vrijdag

9.00 EV Sint Petruskerk
16.00 EV Lodewijkkerk

Zaterdag

9.30 EV Lodewijkkerk

Zondag

16.00 Poolse mis
		
Sint Josephkerk

Liturgische feesten
25 april Marcus, evangelist
29 april Catharina van Siena –
feest Zij is kerklerares
én een van de patronen
van Europa.
1 mei

Josef arbeider, gedachtenis

3 mei

Filippus en Jacobus,
apostelen - feest

14 mei Mattias, apostel, gekozen in plaats van Judas
– feest Zijn graf is in
Trier, het enige apostelgraf in noord Europa.

www.lamgodsleiden.nl
April - Mei 2022 - Rondom Petrus en Paulus
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Activiteitenagenda

In de periode van 27 maart tot en met 15 mei 2022

MAART

Zo 27 Tour of Faith Zoetermeer
Di 29 Het Gelaat van de Gekruisigde
Zoom Lodewijksite 20.00-20.25 u.

A PR I L
Di 5

Het Gelaat van de Gekruisigde

Za 8

Start Marriage Course

Zoom Lodewijksite 20.00-20.25 u.
Waddinxveen 19.00
marriagecourse@sintjandd.nl

Ma 11 Avond van Barmhartigheid
(zie pagina 9)

Di 12

Het Gelaat van de Gekruisigde
Zoom Lodewijksite 20.00-20.25 u.

Do 14 Witte Donderdag
één viering per regio

Vr 15 Goede Vrijdag
Kruisweg om 15.00 u. in veel kerken

Tocht met het Kruis om 16.15 u.
Plechtigheden om 19.00 u. in enkele
kerken

Za 16 Stille Zaterdag Overweging en
gebeden, Lodewijk 9.30 u.

Paaswaken in veel kerken
Zo 17 Hoogfeest van Pasen
Ma 18 Tweede Paasdag
Wo 20 Adrienne von Speyr
Doop en Vormsel
Zoom Lodewijksite 20.15 u.

Do 21 Bijbelstudie met Marieke Maes
Antoniuspastorie 20.00 u.

Zo 24 Tour of Faith Honselersdijk
Wo 27 Missionaire parochie:
bidden en werken
Zoom Lodewijksite 20.15 u.

Vr 29 Maaltijd Plus bijbelse inleiding
18.00 u., Stevensbloem 269
aanmelden bij vanerp@outlook.com

Vr 29 t/m 1 mei WJD@Home Ameland
Za 30 t/m 1 mei Bedevaart Kevelaer
zie www.bedevaarten.nl

MEI
Zo 8

Na twee ingetogen Goede
Vrijdagen kunnen we nu weer
onze Tocht met het Kruis door
het hart van de stad gaan houden. Zo buiten op straat door
de steegjes en over de bruggen van Leiden is het alsof we
de Heer volgen in de straten
van Jeruzalem. Op een aantal
‘staties’ lezen we uit het Passie-evangelie. Om de beurt dragen enkelen het grote houten
kruis en de grote Maria-Icoon.
We beginnen om 16.15 uur, na de kruiswegoverwegingen in de kerken, bij de
Hooglandse Kerk en eindigen in de Lodewijkkerk met de zegen met de Reliek
van het H. Kruis.

WJD@Home op Ameland vrijdag
29 april - zondag 1 mei
De WJD@Home zijn de perfecte opstap
voor jongeren van 15-30 jaar naar de
WJD in 2023 in Portugal, omdat je er
nieuwe vrienden kunt maken en oude
bekenden weer ziet. Meld je aan vóór
vrijdag 15 april via
www.wjd.jongkatholiek.nl (rechtstreeks naar het inschrijfformulier)
Voor vragen mail naar
jong@bisdomrotterdam.nl

Tour of Faith
De maandelijkse ontmoeting
voor jongeren
(16-30 jaar) in
het bisdom Rotterdam op de laatste
zondag van de maand is deze keer Zoetermeer. Zie voor de laatste informatie
de Facebook-pagina Jongerenpastoraat
bisdom Rotterdam. Daar krijg je automatisch de uitnodiging voor de volgende bijeenkomst. Of meld je aan voor de
WhatsApp-groep van het jongerenpastoraat via een mail naar
d.buhler@bisdomrotterdam.nl.

Parochiemiddag – 14 mei
Lezing Ridders v/h Heilig Graf
Zijlpoort 14.00 u.

Wo 11 Nieuwe catechese serie
Zoom Lodewijksite 20.15 u.

Do 12 Bijbelstudie met Marieke Maes
Antoniuspastorie 20.00 u.

Za 14 Parochiemiddag zie hiernaast
Zo 15 Heiligverklaring pater Titus
Brandsma zie hiernaast
16

Tocht met het Kruis – Goede Vrijdag

Rondom Petrus en Paulus - April - Mei 2022

Omdat de nieuwjaarsreceptie niet door
kon gaan, zijn alle vrijwilligers uitgenodigd voor een bijeenkomst op zaterdag
14 mei in de Goede Herder, Zoeterwoude-Rijndijk. 14.30 uur Eucharistieviering
met de beide pastoors. Daarna ruim gelegenheid voor ontmoeting. Ook zullen
er wat parochie-thema’s belicht worden.
Rond 17.00 uur ronden we de middag af.
Pastoraal team en parochie bestuur
hopen velen van u daar te mogen begroeten!

Titus Brandsma, pijnlijk actueel
En dan is het bijna zover, op 15 mei wordt
de zalige pater Titus Brandsma o.carm.
Heilig verklaard. Vanaf de opkomst van het
Nationaal Socialisme in Duitsland heeft hij
weerstand aan dit systeem van onderdrukking, discriminatie, onvrijheid en onmenselijkheid. Een verzet dat hij uiteindelijk met
de dood heeft moeten bekopen in het concentratiekamp Dachau. Zijn heiligverklaring komt in een tijd waarin zoveel mensen
wereldwijd op de vlucht zijn door honger
of oorlog en geweld. Met name de brute
inval in de Oekraïne laat zien dat zijn strijd
nog lang niet is gestreden. Zijn grote kracht
was dat hij met mededogen keek naar mensen voorbij aan oordeel en vijandschap. In
zijn verweerschrift kort na zijn arrestatie
in 1942 schrijft hij: ‘God zegene Nederland,
God zegene Duitsland. God geve dat beide
volkeren weldra in volle vrede en vrijheid
naast elkander staan in Zijn erkenning en
tot Zijn eer, tot heil en bloei van beide zo na
verwante volken.’ Het is niet moeilijk zijn
woorden te betrekken op de Oekraïne en
Rusland. Oneindig veel lastiger is het om
niet in iedere Rus een vijand te zien en voor
ogen te houden dat een oorlog alleen maar
slachtoffers kent.
Gebed
God van vrede en gerechtigheid,
U opent ons hart voor de liefde
en de vreugde van het Evangelie,
zelfs te midden van alle haat
en vernedering van onze broeders
en zusters.
Maak ons tot Uw getuigen in de
wereld van vandaag,
zodat wij evenals Titus Brandsma
met mildheid kunnen zien
door de verschrikkingen van
onmenselijkheid heen
tot in Uw heerlijkheid,
die ook straalt doorheen
de martelaren van alle tijden.

