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ACTIE KERKBALANS 
De Actie Kerkbalans is voor de kerken in onze parochie een van 
de belangrijkste financiële steunpilaren. In januari of februari 
zijn brieven aan parochianen bezorgd 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 gesloten 
kerken en een beperkt aantal kerkbezoekers komt ook een daling in de opbrengst 

van de collectes. Dit terwijl de kosten gewoon 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: De Petruskerk heeft vanaf nu één bankrekening voor alle bijdragen en wel 
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 
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PAROCHIE HH PETRUS EN PAULUS – REGIO ZUID 
| Actueel nieuws vanuit de Hartebrug, Lam Gods, Petruskerk | april 2021 | 

 
‘Op naar Jeruzalem’ 
‘Zij trokken voort, op weg naar Jeruzalem, 
en Jezus ging voor hen uit …’ Dit vers uit 
het Marcusevangelie (10:32) typeert mooi 
de 40-dagentijd: het op weg zijn naar Pa-
sen, naar Jeruzalem. Daar staat het te 
gebeuren: lijden, dood en Verrijzenis. Wat 
opvalt is dat er staat dat Jezus voor ze 
uitging. Het brengt het beeld van de Uittocht in herinnering. God trekt voor 
het volk uit in een wolkkolom of een vuurzuil (Exodus 13:21). Tegelijk reikt 
het ook verder dan dat, Jezus gaat ook voor ons uit. Ieder mensenleven kent 
zijn nacht, momenten van moeite, lijden en dood. Juist dan is Jezus ons na-
bij. In ons lijden weerklinkt zijn Lijden, Zijn Pasen opent ook voor ons de weg 
naar opstaan uit wat ten dode is opgeschreven. Jezus gaat ons voor. Niet de 
dood maar Licht en Leven hebben het laatste woord. Dat is Pasen! 
Pw Marlene Falke, Belhamel van Zuid 
 
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 vrij-
dag 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 via 
071 - 514 31 91 (Wilbert Hettinga) of 06 - 1891 4574  (Cathalijne Louwes) of secre-
tariaat@sintpetrusleiden.nl (met uw tel.nr.) Aanmelden voor de Hartebrug is van-
af nu mogelijk via hartebrugkerk@kpnmail.nl vóór vrijdag 21 uur, of via 071 - 512 
04 01 tussen 10.30 en 12.00 uur op de vrijdag voor de dienst. 
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DE PETRUSKERK NA DE LOCKDOWN 
Als Locatieraad van de Petrus willen we na de lockdown en de periode van sluiting 
van de kerk ontdekken wat het ideale tijdstip is voor de viering op zaterdagavond. 
Vanaf zaterdag 10 april tot in ieder geval de zomer zal de zaterdagavondviering 
om 17.00 uur zijn. De komende maanden willen we bezien hoe we na de zomer 
verdergaan, ook met de inbreng van de parochianen. Houden we dan vast aan 
17.00 uur, of gaan we terug naar 19.00 uur? Zie de brief bij Rondom de Kerk. Ko-
mende zaterdag 27 maart vieren we Palmpasen nog om 19.00 uur. De Paaswake 
op 3 april zal om 19.30 uur zijn. Fijn dat onze kerk weer open is. We zien u graag! 
Namens de Locatieraad, Wil Witte, voorzitter 
 
PLOGGEN VOOR LAUDATO SI  
Afgelopen zaterdag was het dan zover: 
world cleanup day. Met de 3 kernen is 
die dag gezamenlijk, goed gehumeurd 
en energiek, de handen uit de mou-
wen gestoken voor het milieu en is er 
veel zwerfvuil opgeruimd. Dit alles 
uiteraard in het kader van Laudato Si, 
de zorg voor onze schepping! 
De ‘ploggers’ hebben veel complimen-
ten mogen ontvangen. Top! Bijzonder 
moment was het vinden van een tas in 
de Hartebrug. Deze is naar de eigenaar 
teruggebracht! Die was daar uiteraard 
zeer verguld mee! 
 
GEBED VAN DE PAUS LAUDATO SI 
Op vrijdag 9 april  is online een mondiaal Laudato Si Mondiaal gebed van de Paus 
te volgen met de titel ‘Today you are alive in every creature in your risen glo-
ry. Praise be to you!’  https://catholicclimatemovement.global/global-laudato-si-
monthly-prayer-services/ 
 
KALENDER VAN PASEN TOT PINKSTEREN 

Bij deze mail bijgesloten treft u het bestand aan ‘Dagkalender 
van Pasen tot Pinksteren’. Deze kalender is ook via 
https://rkleiden.nl/st-petrus/ te downloaden. Wij wensen u 
er veel genoegen mee!  
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VIERINGENKALENDER APRIL 2021  
Vanaf 14 maart jl. gaan de kerken in de regio geleidelijk open. Omdat de gedrukte 
versie van Rondom de Kerk niet altijd actueel is, adviseren wij u om altijd de web-
site van Rondom de Kerk en de desbetreffende kernen te raadplegen voor de 
laatste informatie. Voor het reserveren van een plaats zie blz. 1.  
 
za 27 Sint-Petrus 19.00   Eucharistieviering Palmpasen 
zo 28 MM 09.30 Eucharistieviering Palmzondag 
zo 28 Hartebrug 11.15 Eucharistieviering Palmzondag ook online 1 
do 01 ANT 19.00 Eucharistieviering Witte Donderdag 
vr  02 Hartebrug 11.00 Kruisweg voor kinderen 
vr  02 Hartebrug 15.00 Kruisweg  
vr  02 Sint-Petrus 15.00 Kruisweg 
vr  02  15.00 Digitale Kruisweg (zie hierboven in GvZuid) 
vr  02 Hartebrug 19.00 Viering Goede Vrijdag 
vr  02 ANT 19.00 Oecumenische viering Goede Vrijdag 
za  03 MM 19.00 Eucharistieviering Paaswake 
za  03 Sint-Petrus 19.30 Eucharistieviering Paaswake 
zo  04 ANT 10.00 1e Paasdag Eucharistieviering 
zo  04 Hartebrug 11.15 1e Paasdag Eucharistieviering /KWD  ook online1 
za  10 Sint-Petrus 17.00   Eucharistieviering  LET OP: nieuwe aanvangstijd!       
zo  11 MM 09.30 Eucharistieviering          
zo  11 Hartebrug 11.15 Eucharistieviering  ook online1 
za  17 Sint-Petrus 17.00   Eucharistieviering  LET OP: nieuwe aanvangstijd! 
zo  18 ANT 09.30 Eucharistieviering          
zo  18 Hartebrug 11.15 Eucharistieviering /KWD  ook online1                  
za  24  Sint-Petrus 17.00 Eucharistieviering  LET OP: nieuwe aanvangstijd! 
zo  25 MM 09.30 Eucharistieviering          
zo  25 Hartebrug 11.15 Eucharistieviering  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 elke dinsdag en 
vrijdag om 9.00 uur.  
 

Iedere zondagmiddag tussen 13.00 en 14.00 uur kunt u de H. Communie ontvan-
gen in de Sint-Josephkerk. Daarnaast kunnen parochianen van de Lam Gods en de 
Hartebrug zich via hun secretariaat aanmelden voor het thuis ontvangen van de H. 
Communie. 
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DE VRIENDJES VAN FRANCISCUS 
De Vriendjes van Franciscus is een catecheseclub voor kinderen van groep 5 tot en 

met 7. Ook broertjes en zusjes vanaf groep 4 zijn welkom. De 
maandelijkse bijeenkomsten zijn boeiend en interactief. Dit jaar is 
het thema ‘Laudato Si’, ofwel ‘Wees Geprezen’. Wij danken God 
voor de mooie natuur en vragen Hem ons te helpen bij het zorgen 

voor de aarde. Zaterdag 17 april is er weer een bijeenkomst van 15.30 tot 17 uur 
in de bij-sacristie van de Hartebrugkerk. Kom jij ook! 
 
FAMILIEBERICHTEN 
Hartebrug  | Geen  
Petruskerk |iOverleden: 13 maart: Carol Prins, 70 jaar, Leliestraat. 
Lam Gods   | Geen 
 
MISINTENTIES APRIL 
Hartebrug | Joop Kruijs, Margaretha Maria de Geest – Barends, Riet Jongmans – 
de Winter, Christian Peereboom Voller, Elisabeth Sassen – Pieterse, Gé en Carolien 
Sassen, Henk Hack, Giovanni Ammazzini, Corrie Koren – Hulsbosch, 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, Behnaam Dawood Beauty 
 
Petruskerk | 03/04 april: Elly Bollen - Zandvliet, 
Maria Brigitta van Buuren - Huigsloot, Agatha 
(Atie) van der Klugt - Fit, Catharina van Loon, 
Carol Prins, Familie van Schaik-Overes, Josephien 
Schoemaker, Helena Stol; 06 april: Sanne van 
Bohemen; 09 april: Appolonia van Schie van San-
ten; 10/11 april: Familie Bruinsma-van Schaik, 
Maria Brigitta van Buuren - Huigsloot, Reinier 
Kallenbergh, Catharina van Loon; 17/18 april: 
Maria Brigitta van Buuren - Huigsloot, Reinier Kallenbergh, Catharina van Loon, 
Theo van Niekerk, Familie van Schaik-Overes, Josephien Schoemaker; 23 april: 
Carol Prins; 24/25 april: Familie Bruinsma-van Schaik, Maria Brigitta van Buuren - 
Huigsloot, Reinier Kallenbergh, Catharina van Loon 
 
Lam Gods | Ans van der Kwartel 
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PALMTAKJES AFHALEN  
Was u niet in de gelegenheid op Palmzondag de viering bij te 
wonen? Dan kunt u op Palmzondag ’s middags tussen 12 en 14 
uur bij de Antoniuskerk, Maria Middelareskerk, Hartebrugkerk of 
Petruskerk een palmtakje komen ophalen. Ook kunt u dan de 
kalender van Pasen tot Pinksteren mee naar huis nemen! 

 
GOEDE VRIJDAG: DIGITALE KRUISWEG  
Op Goede Vrijdag is er om 15 uur de gelegenheid om – digitaal – de kruisweg van 
Jezus te lopen. Hierbij wordt stil gestaan bij (negen) momenten uit de kruisweg 

van Jezus (staties) aan de hand van schilderingen van de Leidse kunste-
naar Piet de Boer. De schilderingen bevinden zich in de Antoniuskerk. Na 
aanmelden op secretariaat@lamgodsleiden.nl ontvangt u een link om in 
te loggen. 
 

GOEDE VRIJDAG OECUMENISCHE VIERING  
Traditiegetrouw vieren we Goede Vrijdag in de Lam Gods samen met de protes-
tantse wijkgemeente Zuidwest. U dient zich daarvoor uiterlijk donderdag 1 april 
aan te melden  per e-mail op secretariaat@lamgodsleiden.nl of telefonisch op 
071-5310162. Omdat we meer belangstelling verwachten dan de 30 bezoekers die 
zijn toegestaan, zal de viering ook op internet via een live-stream kunnen worden 
gevolgd. Op aanvraag wordt u het liturgieboekje vooraf per email toegezonden 
(secretariaat@lamgodsleiden.nl (Korte instructie live-stream: 1. ga naar  
www.pgleidenzuidwest.nl  2. klik op rode woordje ‘meer’ in vakje ‘online kerk-
dienst’ 3. klik op het startknopje van het filmpje (driehoekje) 4. negeer de tekst:  
‘Video niet beschikbaar’  5. Klik op de onderstreepte regel : ‘Bekijk deze video op 
You Tube’). In de viering is er gelegenheid om een bloemetje te leggen aan de voet 

van het kruis. Was u niet in de gelegenheid de viering bij te wonen?  
De Antoniuskerk is op Stille Zaterdag van 14.00 tot 15.00 uur open om 
even binnen te lopen en een bosje bloemen te leggen aan de voet van 
het kruis en/of even in stilte te waken bij de gestorven Jezus. De door 
u meegebrachte bloemen zullen met Pasen worden gebruikt voor de 
bloemversiering in de Antoniuskerk en De Pelgrim. 

 
BLIJVEND GEDENKEN 
Voor iedereen die bereid is om niet te vergeten verwacht de Stichting 
Herdenking Jodenvervolging Leiden dit jaar op zondag 11 april via 
https://www.herdenkingleiden.nl/ een alternatief herdenkingsmoment 
te bieden.  
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NIEUWS OVER DE EERSTE HEILIGE COMMUNIE  
Maandag 22 maart jl. heeft de eerste digitale ouderavond 
al plaatsgevonden. Op 10 mei is de tweede ouderavond. 
Na Pasen starten we met de voorbereiding van de kin-
deren. Vanwege Covid anders dan andere jaren. In kleine 
groepjes in ruime zalen en de bijeenkomsten duren een 
uur. Begin juni zullen de eerste H. Communievieringen in 
de diverse kerken en op verschillende dagen en tijdstippen 
plaatsvinden. Dit alles natuurlijk met inachtneming van de 

Covid-maatregelen. Voor meer informatie over de voorbereiding en/of opgave 
kunt u terecht bij het secretariaat: 071 737 00 87 of  petrusenpauluslei-
den@gmail.com. Voor informatie kunt u ook contact opnemen met Irma Leune 
pleune@ziggo.nl, Maaike Elink Schuurman m.elinkschuurman@me.com en Pernel-
le Severijnen pam.severijnen@planet.nl, maar aanmelding loopt via het secretari-
aat (zie boven). 
 
CATECHESE 
Op donderdag 15 april komen we weer bij elkaar om onder leiding van catechete 
Marieke Maes de lezingen van een bepaalde zondag te bestuderen. Vanwege de 
corona-maatregelen zal de bijeenkomst  (waarschijnlijk) nog digitaal plaatsvinden.  
U meldt zich aan via secretariaat@lamgodsleiden.nl  en ontvangt dan de link naar 
de ZOOM-bijeenkomst. Via www.lodewijkparochie.nl zijn online onderstaande 
catecheseavonden te volgen met  de onderwerpen: 
Catholicism: op de dinsdagen 13 en 20 april, 11 en 18 mei, 1 en 8 juni; telkens van 

20.00 tot 21.30 uur. We kijken gedeelten van deze 
gewaardeerde serie en gaan daarna met elkaar in gesprek. 
Aan bod komen o.a. de mooiheid van de Wereldkerk, 
essentie van de Mis, het eeuwig leven, Maria, Petrus en 
Paulus. 

Adrienne von Speyr: op de woensdagen 21 april, 19 mei en 16 juni; telkens van 
20.15 -21.30 uur. We lezen de tekst uit het Johannes Evangelie en 
daarna enkele bladzijden van Adrienne. Zij geeft altijd weer nieuwe 
toelichtingen op de woorden en verbindt alles met de levende God.  
‘Heilige’ autobiografieën: op de woensdagen 14 en 28 april, 12 en 26 mei en 9 en 
23 juni; telkens van 20.15 tot 21.30 uur. Aan bod komen: Belijdenissen - 
Augustinus, Mijn Leven -  Teresa van Avila, Geschiedenis van een ziel -  Thérèse van 
Lisieux, Geschiedenis van een Joodse familie - Edith Stein, De Louteringsberg - 
Thomas Merton, Fragmenten uit mijn leven - Adrienne von Speyr. Door pastoor 
Smith. 
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VIER PASEN 
De Rooms-Katholieke Kerk nodigt u van harte uit om de Veertigda-
gentijd bewust te beleven in de voorbereiding op Pasen, ook al is in 
2021 nog steeds alles anders door Covid-19. U vindt op de website  
https://www.vierpasen.nl/  handige links en downloads die u helpen 
om de Veertigdagentijd te beleven en om de Paastijd ook thuis (mee) te kunnen 
vieren. Vier Pasen! 
 
ROZENKRANS TEGEN CORONA VIA ZOOM 

Wist u dat we al maanden op zondag, maandag, dinsdag en 
donderdag samen om 20.30 uur de Rozenkrans bidden via Zoom, 
voor alles wat er rond de pandemie speelt en dat deze snel voorbij 
mag zijn. Er doen meestal zo’n 40 mensen mee. De link is te vinden 
op www.lodewijkparochie.nl 
 

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. 
 
JOBHULPMAATJE  
Werk geeft voldoening en het biedt zingeving en 
waardigheid voor mensen. En voor een deel van 
mensen zonder baan geldt daarnaast dat er finan-
ciële problemen ontstaan. Doorbreek deze vicieu-
ze cirkel: vraag hulp of bied hulp. Stichting Voor 
Elkaar Leiden e.o. organiseert daarom het pro-

gramma JobHulpMaatje voor hulpvragers, die op zoek 
zijn naar wat extra ondersteuning bij de oriëntatie op 
nieuw of ander werk. Deze hulp is dus aanvullend op de 
aangeboden mogelijkheden vanuit overheidsinstanties. 

We organiseren dit met vrijwilligers (uit onder andere de lokale kerken) in sa-
menwerking met de hulpverleningsinstanties uit Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest 
en Voorschoten. De vrijwilligers worden opgeleid tot gecertificeerd JobHulp-
Maatje. Door dit programma worden onze hulpvragers beter bemiddelbaar om 
een al dan niet betaalde baan te vinden. We horen graag van je als je hulp nodig 
hebt of als je hulp wilt bieden en maatje wilt worden www.voorelkaarleiden.nl, 
info@voorelkaarleiden.nl, telefoon: 071–20 321 20. 
 
 
 
 


