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PAROCHIE HH PETRUS EN PAULUS – REGIO ZUID 

| Actueel nieuws vanuit de Hartebrug, Lam Gods, Petruskerk | maart 2021 | 
 

KERKEN WEER OPEN! 
Vanaf zondag 14 maart zijn de Sint-Antonius en M.Middelares weer open: Aan-
melding via : secretariaat@lamgodsleiden.nl  of 071 - 531 01 62 uiterlijk op de 
vrijdag voorafgaand aan de zondagsviering, tussen 10.00 en 12.00 uur. De Sint-
Petrus hervat de vieringen vanaf zaterdag 20 maart:  Aanmelding tot vrijdag 12 
uur. 071 - 514 31 91 (Wilbert Hettinga) of 06 1891 4574  (Cathalijne Louwes) of 
secretariaat@sintpetrusleiden.nl  (met uw telefoonnr.) Aanmelden voor de 
Hartebrug is vanaf nu mogelijk via hartebrugkerk@kpnmail.nl vóór vrijdag 21 
uur of 071 - 512 04 01 tussen 10.30 en 12.00 uur op de vrijdag voor de dienst. 

Tot bloei komen| 
Zo’n week geleden kreeg ik een Hyacintenbolletje 
met een bollenvaasje. Het zag er dor en dood uit. 
Kansloos. Maar ach, de gever is mij dierbaar. Na twee 
dagen was er nog niets gebeurd. Dood, dacht ik. Op 
de derde dag besloot ik hem maar weg te gooien en  
ontdekte daarbij een kleine wortel. De bol zocht, vanuit zijn natuur, een 
weg naar het water. Dat deed mij denken aan deze 40-dagentijd. De nog al-
tijd geldende maatregelen, kunnen ons het gevoel geven dat in ons leven 
en geloven alles dor en droog is. Toch zal ook het ‘bolletje’ van ons geloof in 
staat blijken steeds weer ‘wortels’  aan te maken om ons te verbinden met 
het Levende water. Wortels van gebed, van hoop, van vasten en bekering, 
van niet opgeven... Het vraagt wat geduld met onszelf en met de maatrege-
len. Het vraagt vertrouwen in Wie het leven geeft en ons lief heeft. Om dan 
… voluit open te bloeien op het Pasen van de Heer. 
Pw Marlene Falke, Belhamel van Zuid 
 

 

mailto:secretariaat@lamgodsleiden.nl
mailto:secretariaat@sintpetrusleiden.nl
mailto:hartebrugkerk@kpnmail.nl
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GROET VAN PASTOOR BROEDERS  
Op zondag 28 februari ging pastoor Wal-
ter Broeders na een lange afwezigheid 
weer in de Hartebrugkerk voor. Het 
thema van de Eucharistieviering op de 
tweede zondag in de 40-dagentijd was 
“Een hart onder de riem.” Pastoor Broe-
ders sprak zijn dank uit voor de vele kaar-
ten, bloemen en gebeden die hij zelf tij-
dens zijn ziekte en ziekenhuisopname als 
een “hart onder de riem” heeft ervaren. U kunt deze Eucharistieviering terug-
zien via deze link:  https://www.youtube.com/watch?v=Urt9Ek3vfSs   
 

PLOGGEN VOOR LAUDATO SI’  
Wil je de handen uit de mouwen steken voor het milieu? 
Kom dan in actie op de Landelijk Opschoondag op zater-
dag 20 maart. Iedere kern organiseert dan een afval-op-
raap-initiatief. Wij zorgen voor afvalgrijpers en -zakken. 
Zelf brengen: handschoenen en een goed humeur! Je 
kunt bij ons aansluiten op de volgende tijden: Hartebrug 

(bij de Romanuszaal) 14.00 tot 16.00 uur; Sint-Petrus 14.00 tot 15.00 uur; Maria 
Middelares 14.00 tot 16.00 uur. De kern die het meest afval opruimt, krijgt een 
milieuvriendelijke prijs!  
 
2021 – JAAR VAN SINT-JOZEF: FEEST 19 MAART 
Op 8 december 1870 is Sint-Jozef door de toen-
malige paus uitgeroepen tot patroon van de ka-
tholieke kerk. Daarom heeft Paus Franciscus 
honderdvijftig jaar later een ‘Jaar van Sint-Jozef’ 
aangekondigd. Zijn apostolische brief Patris 
Corde (Met een Vaderhart) die over de geliefde 
heilige gaat, is op de website van RK Documen-
ten te vinden.  
 

Op 19 maart vieren wij zijn feestdag. Er is dan 
een Mis om 9.00 uur in de Josephkerk en  een 
avondmis om 19.00 uur in de Lodewijkkerk. Aan-
melden verplicht via www.ikwilnaardemis.live  

https://www.youtube.com/watch?v=Urt9Ek3vfSs
http://www.ikwilnaardemis.live/


 3 

DE KINDERACTIVITEITEN ZIJN WEER BEGONNEN 
Op zondag 7 februari, toen het door het hele land code rood was, kwamen er 
drie dappere kinderen op de slee naar de Romanuszaal voor de eerste kinder-
woorddienst van 2021. Tijdens de viering hebben wij aandacht besteed aan het 
feest van Maria Lichtmis, een feest waarop wij in voorgaande jaren een mooie 
kaarsenprocessie in de kerk hebben gehouden.  
 

Op zaterdag 13 februari hebben de leden van 
onze catecheseclub, de Vriendjes van Franciscus, 
ook ter ere van Maria Lichtmis, een Wees Ge-
groet bij het Maria Altaar gebeden.  Daarna hiel-
den wij ons bezig met ons jaarthema, Laudato Si’. 
De kinderen luisterden aandachtig naar de eerste 
strofen van het Zonnelied. Wij vroegen ons af 
waarom het nu zo slecht met zuster water gaat. 

Wij hebben tips uitgewisseld over hoe wij Gods schepping kunnen beschermen 
en wij zijn meteen begonnen door pindakettingen voor de vogels te rijgen.  
 

Op zaterdag 13 maart is er een activiteit voor alle kinderen in de Romanuszaal 
van de Hartebrug met als thema “De 40-dagentijd en de 40-jarentijd!” De acti-
viteit is geschikt voor kinderen van alle leeftijden en loopt van 14 tot 15.30 uur.  
 

De eerstvolgende bijeenkomst van de Vriendjes van Franciscus is op zaterdag 
20 maart. Dan gaan wij ploggen op Nationale Opschoondag. (Zie hierboven).  
Aanmelden via vj.twist@kpnplanet.nl  
 

Er is een kinderwoorddienst in de Hartebrug op de 1ste  en 3de  zondag van de 
maand tijdens de Mis van 11.15 uur. Kinderen van alle kernen zijn van harte 
welkom. Voor informatie over activiteiten in de LG houd de website in de gaten. 
 

NIEUWS OVER DE EERSTE HEILIGE COMMUNIE  
Inmiddels is bekend dat de eerste Heilige Communievieringen op de volgende 
data zullen plaatsvinden: Lam Gods: zaterdag  5 juni 
15.00 uur met pastoor Broeders; Hartebrug zondag  6 
juni 13.00 uur met pastoor Broeders en Sint-Petrus: 
zondag 6 juni 14.00 uur met pastoor Smith. De voor-
bereidingsbijeenkomsten beginnen op woensdag 7 
april. Aanmelden (van kinderen vanaf groep 4) kan via 
Irma Leune pleune@ziggo.nl (LG); Maaike Elink 
Schuurman m.elinkschuurman@me  (HB); en Pernelle Severijnen pam.severij-
nen@planet.nl (SP) 

mailto:vj.twist@kpnplanet.nl
mailto:pleune@ziggo.nl
mailto:m.elinkschuurman@me
mailto:pam.severijnen@planet.nl
mailto:pam.severijnen@planet.nl


 4 

HANDREIKING VOOR DE 40-DAGENTIJD 
 

De vastentijd kent drie grote pijlers namelijk bidden, vasten 
en geven. Hieronder kunt u lezen over ons programma van ca-
techese en andere activiteiten in de aanloop naar Pasen.  
 

 

BIDDEN 
 

Catechese “De wereld genezen” met Marlene Falke en Walter Broeders  
De titel is ontleend aan een catechese reeks die Paus Franciscus heeft gegeven 
tijdens zijn audiënties. In deze 40-dagentijd willen we de eerste vier catecheses 
gebruiken als bron van bezinning en ommekeer 
vanuit de vraag: ‘Wat wilt U dat ik doe Heer ?’ 
Het is nog mogelijke om de 3de  en 4de  avond te 
bezoeken. 
 

Avond 3:   9 maart    De voorkeursoptie voor de 
armen en de deugd van naastenliefde 
Avond 4: 16 maart    De universele bestemming 
van de goederen en de deugd  van de hoop 
 

 

Aanvang 20.00 u tot uiterlijk 21.30 u. De avonden kunt u volgen via een zoom-
link. Aanmelden bij Marlène Falke: m.dehoogh@hotmail.com. Na aanmelding 
wordt de link u toegezonden. Meer informatie vindt u op de website:  
https://rkleiden.nl/nieuws/catechese-aanbod-veertigdagen-tijd/  
 

Kerken open voor privégebed   
De Hartebrugkerk is open op zondag en maandag van 12.30 tot 16.00 uur en 
dinsdag tot en met zaterdag  van 08.30 tot 16.30uur. De Sint-Petrus is open op 
zaterdag van 10.30 tot 11.30 uur. 
 

 
VASTEN 
 

‘Lent Challenges’ in het kader van Laudato Si’ 
Vasten is natuurlijk een persoonlijke keuze. Maar in de 
Laudato Si krant (Nr. 16) die op de website staat, vindt u 
een aantal tips voor het vasten in het kader van het mi-
lieu. Elke week kunt u een andere uitdaging proberen zo-
als geen vlees eten of niets in plastic verpakking kopen. 
https://rkleiden.nl/laudato-si/  

 

mailto:m.dehoogh@hotmail.com
https://rkleiden.nl/nieuws/catechese-aanbod-veertigdagen-tijd/
https://rkleiden.nl/laudato-si/
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GEVEN 
 

Koop nog uw Paasbrood! 
 

U kunt uw Paasbrood tot uiterlijk dinsdag 9 maart be-
stellen bij de Bakkerij. Een Paasbrood van 400 gram 
kost € 5,00. Daarvan komt € 1,35 ten goede aan het 
hulpverlenende werk van het Diaconaal Centrum. Geef uw bestellingen per e-
mail door aan info@debakkerijleiden.nl o.v.v. bestelling Paasbroden met de 
volgende informatie: naam, adres, telefoonnummer, aantal broden en de naam 
van uw parochiekern. Het totale bedrag van de door u bestelde aantal broden  
kan vervolgens worden overgemaakt naar Diaconie Protestantse gemeente Lei-
den NL 46 INGB 0000 097065 o.v.v. Paasbroden + naam + naam parochiekern. 
De broden worden op of na 26 maart via de kerk bezorgd.   
 

De sobere maaltijden op 10 en 19 maart gaan online 
 

De oecumenische sobere maaltijd in Leiden 
Zuidwest wordt dit jaar op woensdag 10 maart 
om 17 uur online gehouden. Ook die van de Har-
tebrug-, Petrus-, Joseph- en Lodewijkkerk op 
vrijdag 19 maart om 18 uur kunt u van achter 
uw computer, tablet of smartphone volgen. Ge-

niet van uw eigen (zelfgemaakte) bord soep en brood! Tijdens de maaltijden 
wordt geld ingezameld voor de Vastenactie (zie hieronder) en het Havad-pro-
ject van de wijkgemeente Zuidwest.  
U kunt zich uiterlijk op maandag 8 maart aanmelden voor Leiden Zuidwest  en 
uiterlijk vóór 12 uur op vrijdag 19 maart voor de maaltijd van de HB, SP, JO, LO.  
Beide  bij pw. Marlène Falke: m.dehoogh@hotmail.com  Na aanmelding ont-
vangt u de link om via Zoom in te loggen.   

Kom in actie voor vrouwen in Brazilië  
 

In het kader van het vastenactiethema 'Werken 
aan je toekomst' heeft de parochie gekozen voor 
een project in Brazilië dat vrouwen helpt om hun 
competenties en professionele vaardigheden te 
ontwikkelen. Met onze steun kunnen 80 vrouwen 
een opleiding volgen op het gebied van professio-
neel koken, ouderenzorg of computervaardigheden. Steun dit project nu met 

een gift! Geef op  NL21INGB 0000 0058 50 t.n.v.  
Vastenactie Den Haag o.v.v. projectnr. 401616 

mailto:info@debakkerijleiden.nl
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FAMILIEBERICHTEN 
Hartebrug  | Overleden: 1 februari: Joop Kruijs, beheerder van de Hartebrug  
Petruskerk |iOverleden: 2 februari : Apollonia (Ploon) Adriana Petronella van 
Schie-van Santen, 90 jaar, Hof van Roomburgh. 
Lam Gods   | Geen 
 

MISINTENTIES 
Hartebrug | maart 2021: Joop Kruijs, Mar-
garetha Maria de Geest – Barends, Riet 
Jongmans – de Winter, Christian Peere-
boom Voller, Elisabeth Sassen – Pieterse, 
Gé en Carolien Sassen, Henk Hack, Gio-
vanni Ammazzini, Corrie Koren – 
Hulsbosch, Levi Aloysius Visscher, Bart 

Klein, Hans en Toos Wijgers – Mandemaker, Fia Preenen – van Leeuwen, Ber-
nard Krabbendam, Peter en Tiny de Goede, Joannes en Maria van Kampen-
hout, Jacomijn van Duin, Behnaam Dawood Beauty 
 
Petruskerk |Di 2 mrt : Casper van Berge Henegouwen, Beatrice Schuttevaer - 
Emanuel, vr 5 mrt : Johannes Heymerink, za 6 mrt : Maria Brigitta van Buuren - 
Huigsloot, Catharina van Loon, Familie van Schaik-Overes, Helena Stol, di 9 
mrt : Agatha (Atie) van der Klugt - Fit, Riet Uijlenbroek - Bik, Gerrit de Vries, vr 
12 mrt : Sanne van Bohemen, Elly Bollen - Zandvliet, za 13 mrt : Familie 
Bruinsma-van Schaik, Maria Brigitta van Buuren - Huigsloot, Catharina van 
Loon, di 16 mrt : Casper van Berge Henegouwen, An Haastrecht - Hensing, 
Matthieu van Marwijk, Apollonia van Schie-van Santen, Beatrice Schuttevaer - 
Emanuel, vr 19 mrt : Agatha (Atie) van der Klugt - Fit, Riet Uijlenbroek - Bik, za 
20 mrt: Maria Brigitta van Buuren - Huigsloot, Catharina van Loon, Theo van 
Niekerk, Familie van Schaik-Overes, di 23 mrt : Sanne van Bohemen, Elly Bol-
len - Zandvliet, vr 26 mrt : Casper van Berge Henegouwen, Apolonia van Schie- 
van Santen, Beatrice Schuttevaer - Emanuel, za 27 mrt : Charel van den Berg, 
Familie Bruinsma-van Schaik, Maria Brigitta van Buuren - Huigsloot, Catharina 
van Loon, Josephien Schoemaker, di 30 mrt : Frans Breedeveld, za 3 april : Elly 
Bollen - Zandvliet, Maria Brigitta van Buuren - Huigsloot, Agatha (Atie) van der 
Klugt - Fit, Catharina van Loon, Familie van Schaik-Overes, Josephien Schoe-
maker, Helena Stol 

 
Lam Gods | zo 7 mrt: overleden ouders Vreeburg-Beenakker, zo 14 mrt:  Ans 
van der Kwartel, zo 21 mrt: Ans van der Kwartel, zo 28 mrt: Ans van der Kwartel 
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VIERINGENKALENDER MAART  2021 (tot de Goede Week) 
 

Vanaf Zondag Laetare (14 maart) beginnen de kerken in de regio geleidelijk 
open te gaan. Omdat de gedrukte versie van Rondom de Kerk niet actueel is, 
adviseren wij u om altijd de website van Rondom de Kerk en de desbetref-
fende kernen te raadplegen voor de laatste informatie. Voor het reserveren 
van een plaats zie blz. 1   
 

zo  07 Hartebrug 11.15   Eucharistieviering /KWD, ook online1                  

zo  14 MM   9.30 Eucharistieviering 

zo  14 Hartebrug 11.15 Eucharistieviering ook online 1                  

za  20  Sint-Petrus 19.00 Eucharistieviering 

zo  21 Antonius   9.30 Eucharistieviering 

zo  21 Hartebrug 11.15 Eucharistieviering /KWD  ook online1                  
  

 

1 Livestream link via www.hartebrug.nl/vieringen  
 

Voor de doordeweekse vieringen is aanmelden niet nodig. In de Hartebrug is 
er elke donderdag om 12.30 uur een Eucharistieviering en in de Sint-Petrus 
weer vanaf de week van 22 maart op dinsdag en vrijdag om 9.00 uur.  
 

Iedere zondagmiddag tussen 13.00 en 14.00 uur kunt u de H. Communie ont-
vangen in de Sint- Josephkerk. Daarnaast kunnen parochianen van de Lam 
Gods en de Hartebrug zich via hun secretariaat aanmelden voor het thuis ont-
vangen van de communie. 
  

VIERINGEN ROND DE GOEDE WEEK EN PASEN  
Informatie over de plannen voor de Goede Week en 
Pasen vindt u in de volgende Het Geluid van Zuid die 
in de laatste week van maart zal verschijnen.  
 

Intussen hebben de Nederlandse Bisschoppen een 
speciale website opgericht zodat katholieken Pasen 
ook thuis kunnen vieren als er geen plek is in de kerk. 
De website biedt links en downloads om de Veertigdagentijd én Pasen ook 
thuis optimaal te beleven en te vieren. Iedereen is van harte uitgenodigd om 
een bezoek te brengen aan www.vierpasen.nl .  
 

In de Goede Week worden op de website meerdere filmpjes gepubliceerd, 
waarin de bisschoppen persoonlijk uitleg geven bij belangrijke onderdelen van 
de Goede Week en Pasen. Verder is op de site ook de boodschap van paus 
Franciscus voor de Veertigdagentijd te vinden. 

http://www.hartebrug.nl/vieringen
http://www.vierpasen.nl/
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ACTIE KERKBALANS 
De Actie Kerkbalans is voor de kerken in onze paro-
chie een van de belangrijkste financiële steunpilaren. 
In januari of februari zijn brieven aan parochianen be-
zorgd met het verzoek om een bedrag over te maken 
en velen hebben dit al gedaan. Dank u wel! We zijn u 
op voorhand heel dankbaar.  
 

COLLECTES 
Ook de wekelijkse collectes zijn een belangrijke bron van inkomsten. Met ge-

sloten kerken en een beperkt aantal kerkbezoekers komt ook een 
daling in de opbrengst van de collectes. Dit terwijl de kosten ge-
woon doorgaan. Des te mooier als u even aan uw kerk denkt en 
de collecteschaal digitaal weet te vinden. Zie de bankrekeningen 

in het colofon hieronder. Heel veel dank namens de penningmeesters van de  
parochiekernen. 
 

NB: Petruskerk: vanaf nu één bankrekening voor alle bijdragen NL04 INGB 
0002 5541 52 ten name van HHPP Sint-Petrus. Het is belangrijk dat u aangeeft 
waarop uw bijdrage betrekking heeft. Misintenties graag ook per email 
opgeven: ledenadministratie@sintpetrusleiden.nl. 
 

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

 

Lam Gods - Antoniuskerk, Boshuizerlaan 13 | Lam Gods - Maria Middelares, 
Rijndijk 283 

071 – 531 01 62 | secretariaat@lamgodsleiden.nl | NL09 INGB 0000 5272 47 
 

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

 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:hartebrugkerk@kpnmail.nl
mailto:secretariaat@lamgodsleiden.nl
mailto:secretariaat@sintpetrusleiden.nl

