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PAROCHIE HH PETRUS EN PAULUS – REGIO ZUID 

| Actueel nieuws vanuit de Hartebrug, Lam Gods, Petruskerk | november 2022  

 

Om vrede bewogen 

Als ik de laatste tijd naar het nieuws kijk, bekruipt mij een verlangen naar de 

voettochten van weleer: ‘de straat op voor de Vrede’. Of zoiets helpt? 

Regelmatig roept Paus Franciscus op tot een radicale bekering. Een dergelijke 

bekering begint nooit bij een politiek beleid maar bij individuele mensen. Als 

Jezus zegt onze vijanden lief te hebben, spreekt hij ons persoonlijk aan. Aan 

kinderen leggen we vaak in alle eenvoud uit hoe dat werkt: ‘een vijand die je 

liefhebt wordt een vriend, een wereld vol vrienden is een wereld vol vrede’. In 

de advent horen we weer de profetieën over de geboorte van de Vredevorst en 

het omsmelten van zwaarden tot ploegijzers. Dat het zo mag zijn dat het niet 

blijft bij een Bijbels vergezicht, maar dat wij dragers worden van die vrede door 

in iedere mens een vriend te zien. Omdat het kan … 

Pw Marlene Falke, Belhamel van Zuid 

Bron: Lc. 6, 27-49; Jes. 2,4; 9,5 

 
Diaconaal Weekend en Maaltijd op de woensdag ervoor, 9 november 
 
In het weekend van 12 en 13 november staat in de kerken van Leiden en 
Ommelanden de diaconie weer even extra in het zonnetje. Dit jaar onder het 
motto: ‘Thuis geven’. Want zoals elk jaar proberen we ook dit keer een 
prikkelende impuls te geven aan de diaconale roeping en opdracht van de 
lokale kerken. 
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De afgelopen weken hebben we dat letterlijk en figuurlijk gedaan door 
vluchtelingen uit Ter Apel op te vangen in de Maria Middelares kerk. En het is 
bijzonder om te zien hoe een hele buurt in actie komt en hoe vrijwilligers van 
allerlei leeftijden, achtergronden mee gaan doen, bijdragen en met elkaar in 
gesprek raken. Moslims met christenen. Jong met oud. 
En dat hoeft niet alleen in de Stevenshof te gebeuren, maar ook in de rest van 
Leiden en de dorpen er omheen kunnen we naar elkaar omzien en een 
gastvrije kerk, geloofsgemeenschap zijn.  
Volgens recente cijfers van de Monitor van Internationals in Leiden, heeft 
32,2% van de Leidse bevolking een migratieachtergrond en heeft 11,6% een 
buitenlandse nationaliteit. En ook in de randgemeenten komen we steeds 
meer mensen tegen, die -vanuit een onveilig land gekomen- zich hier onder 

ons gevestigd hebben.  
 
Op woensdag, 9 november, in aanloop naar het feest van 
Sint-Maarten, die als Romeinse soldaat zijn mantel deelde 
met een bedelaar bij de stadspoort van Amiens, organiseert 
de Bakkerij onder het motto ‘Samen leven – samen eten’ 
een spectaculaire ontmoetingsmaaltijd voor oud- en 
nieuwkomers in de Marekerk, Lange Mare 48. Tijd: 17.00 – 
20.00 uur.  Kom ook! Het is gratis. 

Namens het Parochieel Diaconaal Beraad, Regina Krowinkel 

 
Buurtinitiatief Zuidwest op 16 november 
 
Op deze woensdagmiddag is er van 14.00-16.15 uur in 
Wooncentrum Rijn en Vliet (Aaltje Noorderwierlaan 1) weer 
een gezellig samenzijn. Hans Wien komt vertellen over de 
nieuwe Rijnland route. Ruud Meester jr. zorgt met zijn cello 
voor de muzikale omlijsting. 
 
Taizé-viering op 20 november 
 
Deze zondag bent u van harte welkom in De Regenboog (Watermolen 1). De 
viering begint om 19.00 uur. Het thema is WIND. 
Elementen, gebruikelijk in de vieringen/diensten in Taizé, worden in de viering 
samen gevoegd in de vorm van gebed, gedachten, lezing, zang, stilte, muziek 
en meditatie. 
Namens de Oecumenische Taizé groep Leiden, Mieke van der Heijden 
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Catechese rond het Zonnelied op 23 november 
 

Op deze woensdag is er van 20.00 – 21.30 uur 
catechese rond het Zonnelied van 
St.Franciscus. Een Lectio Divina op de tekst in 
de vertaling van Helene Noltenius. Wat staat er 
eigenlijk in deze lofzang, wat raakt ons in de 
tekst  
en waar spoort het ons toe aan? Het is een 
Zoom Meeting: 

https://us02web.zoom.us/j/88398265876?pwd=WnNHWkU1UllGUFFkN2Erc2
dzV2Rjdz09. Aanmelden bij pw Marlene Falke m.dehoogh@hotmail.com 
 

Eerste Heilige Communie in 2023 
 
Op zondag 16 april 2023 zal deze viering in de Hartebrugkerk plaatsvinden. De 
voorbereidingen zullen al gauw beginnen en bestaan uit vier onderdelen.  
 
1. Een kennismakingsperiode voor de kinderen tijdens de 

Advent. Wij beginnen op zondag 27 november met een 
feestelijke Eucharistieviering met veel aandacht voor 
gezinnen en het uitreiken van een Adventskaars aan 
ieder gezin. De jongeren die op 5 november zijn 
gevormd zullen zich ook voorstellen. 

2. Informatieavonden en andere ondersteuning voor ouders tijdens het 
traject. Er is een eerste informele ontmoeting voor ouders na de Mis op 
zondag 27 november. Wij zijn er dan om al uw vragen te beantwoorden. 

3. Acht bijeenkomsten voor de kinderen op een woensdagmiddag in de 
Hartebrugkerk. De eerste bijeenkomst is op 11 januari 2023. 

4. Deelname aan de kinderwoorddiensten en bepaalde activiteiten rond Pasen. 

Aanmelding gebeurt via een mail naar hartebrugkerk@kpnmail.nl, waarna u het 
complete opgaveformulier krijgt toegestuurd. Of er een aparte viering komt in 
de Lam Gods en/of de Sint Petrus, hangt af van het aantal aanmeldingen. 
Marlène Falke (pastoraal werker), Maaike Elink Schuurman en Victoria Twist  

 
 
 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F88398265876%3Fpwd%3DWnNHWkU1UllGUFFkN2Erc2dzV2Rjdz09&data=05%7C01%7C%7Cbee9c4ae8fba4782e0a608dabd175a2d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638030205228501034%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4E0%2BxU4Wmp68Ap3qUjm3JwzXWix2eiAkAxrjT3X3u88%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F88398265876%3Fpwd%3DWnNHWkU1UllGUFFkN2Erc2dzV2Rjdz09&data=05%7C01%7C%7Cbee9c4ae8fba4782e0a608dabd175a2d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638030205228501034%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4E0%2BxU4Wmp68Ap3qUjm3JwzXWix2eiAkAxrjT3X3u88%3D&reserved=0
mailto:m.dehoogh@hotmail.com
mailto:hartebrugkerk@kpnmail.nl
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Dit jaar wordt onze aandacht 
gevraagd voor de HOOP. Hoop op de 
komst van het Licht. Hoop op een 
betere wereld. Hoop dat iedereen kan 

delen in overvloed en dat op een dag alle mensen een waardig leven kunnen 
leiden. Hoop is nooit vanzelfsprekend.  

De Adventsactie wil vooral kinderen een kans geven op een goede start in het 
leven. Kinderen die zich in hun eerste levensjaren gezond ontwikkelen, hebben 
meer kans op een goede toekomst en een leven zonder extreme armoede. Dit 
jaar worden er vier projecten die bijdragen aan een goede start gesteund.  

Samen met ons Diaconaal Centrum de Bakkerij hebben we gekozen voor het 
project in Sierra Leone, aan de westkust van Afrika. In het oostelijk gelegen 
district Kailahun lijdt meer dan de helft van de bevolking aan honger en 
ondervoeding. Jonge kinderen zijn extra kwetsbaar, velen overlijden aan 
ondervoeding en infectieziekten, zoals malaria. Met behulp van een 
preventieplan kunnen veel problemen worden voorkomen. Dit preventieplan 
bestaat uit 3 peilers: vergroten van kennis over voeding, meer beschikbaarheid 
van voedingsrijke producten en bevorderen van gezonde en hygiënische 
leefgewoonten. Concreet valt hierbij te denken aan zaden die rijk zijn aan 
vitaminen en mineralen, om te planten in moestuinen. Het opleiden van 
gezondheidswerkers leren en het uitdelen van WASH-pakketjes (met 
producten voor hygiëne en sanitatie) en muskietennetten.  

Wilt u een van dit projecten steunen? U kunt uw gift overmaken op 
rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie. Of in de 
daarvoor bestemde collectebussen in de kerken. 
 

WJD kruis in Petruskerk 
Op maandag 24 oktober was het kruis van de 
Wereld Jongerendagen een paar uur in Leiden. 
Mensen die het kruis kwamen vereren konden 
daarna kijken naar de film The Letter over de 
pauselijke encycliek Laudato Si, een belangrijk 
thema van de WJD en ook van onze parochie.  
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Schoenendoosactie 
 
Wij nodigen iedereen uit om mee te doen! Het 

idee is om een schoenendoos te versieren en te 

vullen. De doos is een persoonlijk cadeau van de 

gever aan een kind in Sierra Leone, Oost-Europa 

of in de vluchtelingenkampen op Lesbos. 

Jong en oud mag meedoen. De bedoeling is dat je een schoenendoos thuis gaat 
vullen die je dan naar de kerk brengt. In de Hartebrug kunnen de 
schoenendozen tijdens de Kinderwoorddienst op zondag 20 november 
afgemaakt worden. Parochianen kunnen ook meedoen door een donatie te 
geven voor de kosten van het transport. Dit is € 5 per schoenendoos.  
 
1. Versier een schoenendoos met mooi papier! Kijk op 

https://schoenendoosactie.nl/ voor de juiste afmetingen. 
 

2. Vul je doos met leuke spullen. Eerst de basis, daarna met andere dingen 
naar keuze, zie voor details https://schoenendoosactie.nl/#checklist  
Plak een etiket (jongen/meisje en leeftijd) op de doos. Je mag ook een 
persoonlijke boodschap schrijven en in de doos stoppen.  

3. Doe de schoenendoos niet dicht maar gebruik een post-elastiek. Stop als 
het kan €5 in een envelop voor de transportkosten.  

4. Breng je gevulde doos naar de kerk voor of na de vieringen van het 
weekend van 19-20 november Ook kan je de doos bij Marlena Pijper 
inleveren marta_marlena@hotmail.com  tot uiterlijk vrijdag 25 november. 

De werkgroep Schoenendoos 
 
Familieberichten 
 
Gedoopt: 
Op zaterdag 15 oktober is in de St. Petrus gedoopt: Keetje Sophie Langeveld, 
dochter van Michelle Langeveld-Kolman en Bastiaan Langeveld en zusje van 
Melle, Joep en Mees. 
Overleden:  
Op 10 oktober: mevrouw Janny Compier-de Ridder, 89 jaar (Hartebrug) 
Op 22 oktober: Sam van der Kwartel, 88 jaar (Lam Gods) 

https://schoenendoosactie.nl/
https://schoenendoosactie.nl/#checklist
mailto:marta_marlena@hotmail.com
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Vieringen in november 
Za 5 17:00 St. Petrus Eucharistieviering, pastoor Smith 
Zo 6 09:30 Antonius Eucharistieviering, pastoor Broeders 
  11:15 Hartebrug, KWD Eucharistieviering, pastoor Broeders 
Za 12 17:00 St. Petrus, KWD Eucharistieviering, pastoor Smith 
Zo 13 09:30 Antonius Woord en Gebed, werkgroep 
  11:15 Hartebrug Eucharistieviering, pater Moons 
Za 19 17:00 St. Petrus Eucharistieviering, pastoor Broeders 
Zo 20 09:30 Antonius Woord en Gebed, pw Falke 
  11:15 Hartebrug, KWD Eucharistieviering, pater Hoogenboom 
Za 26 17:00 St. Petrus Eucharistieviering, pastoor Smith 
Zo 27 09:30 Antonius Eucharistieviering, pater Kortekaas 
  11:15 Hartebrug Eucharistieviering, pastoor Broeders 

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

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

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

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

secretariaat@sintpetrusleiden.nl | NL04 INGB 0002 5541 52 

http://www.hartebrug.nl/vieringen
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.rkleiden.nl/
http://www.hartebrug.nl/
mailto:hartebrugkerk@kpnmail.nl
http://www.lamgodsleiden.nl/
mailto:secretariaat@lamgodsleiden.nl
http://www.sintpetrusleiden.nl/
mailto:secretariaat@sintpetrusleiden.nl

