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Een kerk op ‘kousenvoeten’ 
 
Het gebeurt mij niet vaak dat ik een boek koop louter om de titel. Laatst heb ik 
dat wel gedaan. ‘De kerk is fantastisch’ heet dit boek. Toen ik het zag liggen dacht 
ik meteen: ‘dat vind ik ook’. De auteur Rik Torfs kijkt naar de kerk en komt tot een 
aantal notities van grappig tot pijnlijk. De titel staat in schril contrast met de 
persberichten van deze week. Het leek wel of de pers erop had gewacht. Niet de 
zorgvuldigheid maar het aantal gelovigen en het zingen in Staphorst kwamen 
onder een vergrootglas. Sommige kranten leken verheugd over het feit dat 
eindelijk de religieuze gemeenschappen werden aangepakt. En dat is jammer 
want we doen al maanden zo ons best. We leven kerkelijk op anderhalve meter, 
bedacht op de veiligheid, voorzichtig in de omgang. Een kerk op ‘kousenvoeten’. 
Wat er ook van komt, schaalverkleining of zelfs tijdelijk sluiten, we kunnen het 
aan. Waarom ? Wij zijn Godsvolk onderweg. Jezus zelf staat ons bij. En dat is toch 
zeker fantastisch. 

Pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh, belhamel 
 

 
De kerk is fantastisch, een boek geschreven door Rick Torfs. Hij 

kiest acht invalshoeken om naar de kerk te kijken. De kerk als 
gebouw. Als pleisterplaats voor ongelovigen. Als oase. Als 

hospitaal. Als bron van humor. Als plek van schoonheid en als 
waakvlam voor de verrijzenis.  Het boek kreeg een 

uitmuntende beoordeling in Trouw. Het is relativerend, 
opbeurend én verdiepend!! Een aanrader. 
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CORONA UPDATE 
 
Vanwege de toegenomen corona dreiging en het dringende advies van de 
regering grotere bijeenkomsten te vermijden, is het aanmelden voor de 
weekendvieringen helaas weer noodzakelijk. Bovendien vragen wij u om bij 
aankomst en vertrek een mondkapje te dragen (zodra u uw plaats inneemt, kunt u 
het kapje afdoen). Aanmelden kan per email (bij voorkeur) of telefonisch: 
Hartebrug:  
hartebrugkerk@kpnmail.nl of 071 - 512 04 01 op vrijdagmorgen tussen 10.30 en 
12.00 uur; 
Lam Gods:  
secretariaat@lamgodsleiden.nl tot vrijdag 12 uur of 071-5310162 op 
vrijdagmorgen tussen 10 en 12 uur.  
Petruskerk:  
secretariaat@sintpetrusleiden.nl (met opgave van uw telefoonnummer) of 06-
3766 0755 (Wilbert Hettinga) of 06 1891 4574  (Cathalijne Louwes).  
Wij rekenen op uw begrip! 
 
BRIEF BISSCHOP VAN DEN HENDE 

‘Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus’ 
 
Onze bisschop, mgr. Van den Hende heeft in verband met de corona-situatie een 
brief ter bemoediging geschreven aan de gelovigen in het Bisdom Rotterdam.  
De tekst van deze brief vindt u als bijlage bij dit ‘Het geluid van Zuid’. 
 
 
FRATELLI TUTTI – NIEUWE ENCYCLIEK VAN PAUS FRANCISCUS 

‘We moeten erkennen dat we voortdurend geneigd zijn om anderen te negeren, 
vooral de zwakken’ 

 
In zijn nieuwe encycliek ‘Fratelli tutti’ (broeders en zusters) dringt paus Franciscus 
aan op het belang van hernieuwde wereldwijde broederschap om de toenemende 
verdeeldheid en spanningen te overwinnen. Zaterdag 3 oktober reisde hij naar 
Assisi om het document te ondertekenen op het graf van Sint Franciscus, wiens 
leven de grote inspiratiebron is voor ‘Fratelli tutti’. Paus Franciscus dringt er bij 
alle mensen van goede wil op aan om wereldwijde broederschap te bevorderen 
door dialoog en de liefde voor de naaste boven eigenbelang te plaatsen. 
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Paus Franciscus 
ondertekent de 
encycliek  
'Fratelli Tutti' in 
de basiliek van 
Sint-Franciscus 
in Assisi,  
3 oktober 2020.  
 
Foto:  
CNS photo - 
Vatican Media 
 

 
In de encycliek brengt hij bekende thema’s over broederschap en solidariteit 
samen waarover hij al eerder zijn grote bezorgdheid heeft geuit. De paus 
pretendeert geen alomvattende leer over de broederlijke liefde aan te bieden, 
maar “een bescheiden bijdrage” aan het denken over een nieuwe visie op 
broederschap en sociale vriendschap. Die moet het antwoord vormen op de 
huidige tendens “anderen te elimineren of te negeren” en mag dan ook niet bij 
woorden blijven. 
 
De coronapandemie, die uitbrak terwijl paus Franciscus aan de encycliek werkte, 
laat volgens hem zien hoezeer mensen bouwen op schijnveiligheid en dat alleen 
nauwe internationale samenwerking een effectief antwoord kan geven op de 
crisis. 
 
Hij wijst in dat kader onder meer op de schadelijke consequenties van het 
egoïstische financiële gewin waaraan op talloze manieren miljoenen 
mensenlevens worden geofferd. Hij spreekt onder meer over de wegwerpcultuur, 
grootschalige mensenhandel, uitbuiting en buitensluiten van medemensen alsof 
zij ‘barbaren’ en ‘rovers’ zijn. 
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Franciscus schrijft over de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan als een model 
van de menselijke broederschap. “We moeten erkennen dat we voortdurend 
geneigd zijn om anderen te negeren, vooral de zwakken. Laten we toegeven dat 
we, ondanks alle vooruitgang die we hebben geboekt, nog steeds ‘analfabeet’ zijn 
als het gaat om het begeleiden, verzorgen en ondersteunen van de meest 
kwetsbare leden van onze ontwikkelde samenlevingen.” 
(Bron: Katholiekleven.nl)  
 
MISSIO WERELDMISSIEMAAND 2020 
‘Gelukkig de vredestichters’ 
 
Op 18 oktober is het Missiezondag. Onder het motto ‘Gelukkig de vredestichters’ 
(Matteüs 5,9) richt Missio de aandacht op de regio West-Afrika, in het bijzonder 
Niger en Nigeria. 
 
Te midden van oplaaiende conflicten en problemen als honger, armoede en nu 
ook de coronapandemie klinken echter ook stemmen van hoop. Stemmen van 
zusters, priesters, bisschoppen, leken van de katholieke kerk die zich actief 
inzetten voor vrede tussen christenen en moslims en tussen etnische groepen. 
Want alleen samen kan men de problemen het hoofd bieden. 
Deze stemmen van hoop wil Missio in de Wereldmissiemaand laten horen. Zoals 
zuster Maria Vitalis Timtere in Yola, Nigeria. Zij zorgt voor families die gevlucht zijn 
voor Boko Haram en al jaren in provisorische hutten wonen op het terrein van de 
kerk, dat bisschop Stephen Mamza meteen ter beschikking stelde. Zuster Maria: 
“Ik ging naar de gezinnen. Eerst spraken we over hygiëne en gezondheid. Daarna 
echter vertelden de mensen mij hun verhalen van de vlucht. Ik luisterde en 
bemoedigde hen om niet op te geven.” Niet opgeven is ook nu met de 
coronacrisis het motto.  
MISSIO ondersteunt het pastorale werk in West-Afrika, ook nu in tijden van 
corona. Help mee! 
 
Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 18 
oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio 
Wereldmissiemaand, te Den Haag. 
 
Meer informatie: www.missio.nl  
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CATECHESE IN OKTOBER 
 
Leiderschap bij de H. Franciscus en de H. Clara 
Donderdagavond 15 oktober, is de tweede bijeenkomst aan 
de hand van het boek ‘Volg de Liefde’. Wat reikt het voorbeeld 
van deze twee heiligen ons aan? De bijeenkomst staat onder 
leiding van pw. Marlène Falke. De bijeenkomst vindt plaats in 
de pastorie van de Antoniuskerk van 19:30 tot 21:00 uur. In 
verband met corona is aanmelding nodig, dat kan op 
secretariaat@lamgodsleiden.nl of per telefoon op 071-
5310162. Het is ook mogelijk via zoom aan de bijeenkomst 
deel te nemen, de link vindt u op www.rkleiden.nl. Ook voor 
deelname per zoom graag vooraf aanmelden.  
 
Meer catechese activiteiten in oktober vindt u in ‘Het Geluid van Zuid’ van 
september en in de groene catechesefolder op de leestafels in onze kerken. 

Wie ben ik ?                             
MAALTIJD PLUS 
 
Vrijdag 30 oktober is er weer een Maaltijd Plus bijeenkomst in de kerkzaal van de 
Maria Middelareskerk, waar voldoende ruimte is om de coronaregels op te 
volgen. Gastspreker is ds. Marja Driessen, zij zal ingaan op het bijbelse thema 
‘water’. Een natuurlijk zorgt onze kok Reggy van West weer voor een heerlijke 
maaltijd. We beginnen zoals gebruikelijk om 18:00 uur. Intekenen voor de 
maaltijd is verplicht. 
 
ALLERHEILIGEN/ALLERZIELEN. 
 
Op zondag 1 november is het Allerheiligen, op maandag 2 november Allerzielen.  
In de Petruskerk worden Allerheiligen en Allerzielen gevierd in De H. Mis op 
zaterdag 31 oktober om 19:00 uur. 
In de Lam Gods vieren we Allerheiligen en Allerzielen in de viering op zondag 1 
november om 09:30 in de Antoniuskerk.  
In de Hartebrugkerk is de viering van Allerheiligen en Allerzielen op zondag 1 
november om 11:15 uur. 
In deze vieringen staan we stil bij onze overleden dierbaren, in het bijzonder zij 
die het afgelopen jaar zijn overleden. 
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Allerzielen  
voor  
de  
bewoners 
van  
Leiden Zuid-
West: 
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VIERING EERSTE H. COMMUNIE IN DE HARTEBRUG 
 
9 Kinderen ontvingen op zondagmiddag 27 september in de Hartebrugkerk voor 
het eerst de H. Communie. Een verslag hiervan komt in Rondom de Kerk. Voor nu 
alvast een foto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IN MEMORIAM 
 
Lam Gods 
18 sep: Jan van der Drift (90), Lotte Beesestraat. 
06 okt:  Joop van Buuren (92), Apollolaan. 
Joop heeft zich vanaf zijn pensionering in 1988 gedurende vele jaren als 
vrijwilliger ingezet voor de Maria Middelaresparochie, op de eerste plaats als  
koster. Hij was mede-oprichter  van het parochieblad ‘Rondom de Schouw’ en 
drijvende kracht achter de ‘OPA-actie’, de inzameling van oud papier. Wij zijn Joop 
veel dank verschuldigd. We nemen afscheid van Joop op maandag 12 oktober om 
11:00 uur in de Maria  Middelareskerk. U moet zich voor deze viering wel 
aanmelden op secretariaat@lamgodsleiden.nl want er is beperkte toegang i.v.m. 
corona. 
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BLOEMENGROET 
 
In september ontvingen een bloemengroet: 
Hartebrug: pater van Ulden, mevr. Meijers, mevr.Rozenmeijer, dhr.Jan van Loon. 
Lam Gods: pater van Ulden, dhr. Jans, Tine Scholtes, Jan en Ria Slingerland. 
 
 
INTENTIES OKTOBER 
 
Hartebrug: Overleden leden van de orde franciscaanse seculieren: 
Pater Eugène Plouvier ofm, Alfredo Spadon, Familie Cristofoli, Elisabeth Sassen-
Pieterse, Gé en Carolien Sassen, Giovanni Ammazzini, Corrie Koren-Hulsbosch,  
Henk Hack, Levi Aloysius Visscher, Bart Klein, Hans en Toos Wijgers-Mandemaker,  
Fia Preenen-van Leeuwen, Bernard Krabbendam, Peter en Tiny de Goede, Joannes 
en Maria van Kampenhout, Jacomijn van Duin, Elisabeth Meijers-Schaafstra,  
Alice van Dam, Ouders Barning-Overduin, Ger Marcellis, Pater Piet van Westen. 
 
Petrus: 
Petruskerk: Maria Brigitta van Buuren- Huigsloot, Hans Epskamp, Jenny Gie-
zeman-Bel, Catharina van Loon, Familie van Schaik-Overes, Lyda de Vries-van Dijk, 
Nel Bakker, Jacoba Hoogstraaten, Familie Bruinsma-van Schaik, Paul Huisman, 
Theo van Niekerk, Matthieu van Marwijk, Willem Overdijk, Desiree Reterink-
Bindels, 
 
Lam Gods: 
04 okt: Ans van der Kwartel-de Lange; Jan van der Drift 
11 okt: Catharina Schrama en familie Schrama-de Moel; Joop van Buuren 
18 okt: Joop van Buuren 
25 okt: Joop van Buuren 
01 nov: ouders Strijk-Biesjot; Joke Nijhof-Strijk; Ineke Buis-van Niel; Gemma van 
Diest-Buis; Bas Prins 
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Tussenbeide, 
het blad van het bisdom Rotterdam 

is vernieuwd 
 

het herfst-nummer 2020 ligt voor u klaar  
in onze kerken 

 
 
 
 
 
 

COLLECTES 
 
We blijven het heel fijn vinden als u wat extra aan de kerk denkt in deze 
ongekende coronatijden. Nu het kerkbezoek weer moet minderen, zal de fysieke 
collecteschaal weer wat leger zijn. En met de winter op komst gaan de kosten 
weer omhoog. Ook de doordeweekse vieringen vragen extra verwarming. Veel 
parochianen hebben al aan de eerdere oproep gehoor gegeven om per bank de 
collecteschaal te vullen. Veel dank daarvoor! Zo’n bijdrage – onder vermelding 
van ‘collecte’ – blijft heel erg welkom. Dank namens de parochiekernen. Zie de 
bankrekeningen in het colofon hieronder. Heel veel dank. 
 

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

Lam Gods - Antoniuskerk, Boshuizerlaan 13 | Lam Gods - Maria Middelares, Rijndijk 283 
071 – 531 01 62 | secretariaat@lamgodsleiden.nl | NL09 INGB 0000 5272 47 

Petruskerk, Lammenschansweg 40 | 071 – 512 19 12 
secretariaat@sintpetrusleiden.nl | NL04 INGB 0002 5541 52 
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