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Cultuur 
In zijn boek Geloof en Godsdienst in een se-
culiere wereld stelt kardinaal De Kesel van 
België dat de kerk komend vanuit een cul-
tuur die doordrenkt was van 
het christendom  een nieuwe 
plaats moet zoeken in de 
samenleving. Gaf de cultuur 
structuur aan het leven van 
de gelovige, nu moet de 
mens zelf zijn weg zoeken. 

Wat is de plek van de kerk in de samenle-
ving nu de cultuur langzaam ontdaan wordt 
van de Bijbelse boodschap?

Communio
Onze kerk, als zij trouw is aan de boodschap 
van Jezus, vormt een gemeenschap van lief-
de, een communio. In ons bisdom noemen 
wij dit een netwerk van liefde. Door ons 
doopsel en vormsel zijn wij geroepen om 
als gelovige mensen vorm te geven aan dit 

netwerk en onze medemensen in contact te 
laten komen met de liefde van Christus. Zo 
groeit onze kerkgemeenschap en wordt zij 
gaandeweg een teken van liefde in de sa-
menleving van vandaag. 

Met nieuwe energie, sta ik te trappelen om 
weer te beginnen, hopelijk trekt  het co-
ronavirus geen streep door onze plannen. 
We wensen elkaar een mooi seizoen toe 
met Gods zegen!! Pastoor W. Broeders 

Een nieuw begin…

Voor de zomer is dit aangekondigd. De wereld wordt 
steeds ‘digitaler’ en ook in de regio’s hebben de digitale 
nieuwsbrieven en weblog hun intrede gedaan. Daarin 
worden de actuele en lokale berichten aangereikt.
Dit nieuwe infoblad wil allereerst berichten geven die 
voor heel de parochie van belang zijn. Er staat een 
woordje in vanuit het pastoraal team en parochiebe-
stuur. Uit het bisdom en de Wereldkerk worden ook 
bepaalde gebeurtenissen aangestipt.
Het liturgisch rooster geeft alle vieringen en achterop 
staat het catechese- en activiteiten-aanbod. Her en 
der staan nog berichten o.a. over de diaconie.

Maar natuurlijk krijgen de regio’s Oost, Noord en Zuid 
een stem. Eén bladzijde per Regio vraagt keuzes ma-
ken, want er is veel meer te melden! Het meeste daar-
van is in de eigen digitale brief of weblog te vinden. 
Maar we beseffen dat niet iedereen zijn weg online kan 
vinden en daarom ook dit infoblad ‘gewoon’ in handen!

We danken nogmaals degenen die 16 jaargangen Rond-
om de Kerk verzorgd hebben en hopen dat dit nieuwe 
infoblad voldoet aan de naam en u goed informeert 
over de Petrus en Paulusparochie.

Wilbert van Erp en pastoor Smith, redactie ad interim

Infoblad RK parochie - Leiden en ommelanden

Rondom
Petrus en Paulus

In handen heeft u het nieuwe Infoblad

Nu de scholen weer zijn  
begonnen, ontwaakt ook  
het parochieleven uit haar  
zomerslaap. Een nieuw  
seizoen wordt ingeluid met 
een nieuwe look van ons  
parochieblad: het oude blad 
in een nieuw jasje.  
Veranderd om een nieuwe 
communicatie in onze  
parochie op gang te brengen. 
De twee steunpilaren Petrus 
en Paulus zullen ons daarbij 
ondersteunen.
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Eerst aanspreekbare: pastoor WPL Broeders

  De Goede Herder, Sint Jan’s Onthoofding en H. Laurentius

Contactadressen
Centraal secretariaat: Lorentzkade 16A, 2313 GB Leiden, 071 737 00 87 
(doordeweeks 9.30-11.30 uur), petrusenpaulusleiden@gmail.com 
Pastoor W.P.L. Broeders: 06 271 401 17, w.p.l.broeders@gmail.com,  
Pastoor J.H. Smith: 071 513 07 00, jhsmithpr@gmail.com, 
Diaken G.J. Clavel: 06 537 323 62, diakengjclavel@gmail.com, 
Pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh: 06 532 491 87, 
m.dehoogh@hotmail.com
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Van de bestuurstafel
De tafel zelf wordt niet leger wat betreft 
het werk, maar de stoelen rond de tafel 
wel! Na het afgelopen werkjaar heeft Mau-
rice Jongmans, bestuurder namens/vanuit 
Regio Zuid, besloten te stoppen. Hij had 
een kritische maar waardevolle inbreng en 
zal zeer gemist worden. Gelukkig heeft de 
bisschop vlak voor de 
zomer Sebastiaan Pouw 
namens/vanuit Regio 
Noord benoemd, maar 
die moet nog in het be-
stuurswerk groeien. 
Met de lege stoel van de 
Regio Oost en die van de gebouwenman of 
-vrouw, blijft er dus noodgedwongen werk 
liggen. Om de personele kant te complete-
ren: pastoraal werker Marlène Falke werkt 
nog steeds parttime op weg naar volledig 
herstel na Covid. 

Verbouwingen
Een tijdje geleden stond in het Leidsch Dag-
blad een groot artikel over de aanstaande 
verbouwing/restauratie van de Josephkerk 
en de pastorie en zaaltjes ernaast (details 
op de Noordpagina).
Kop, staart en sommige zinnen vielen niet 
overal goed in de grote parochie. De journa-
list had niet alles even goed opgepikt. Het 
pastoraal team, bestuur en heel veel paro-

chianen zijn blij met de brood-
nodige opknapbeurt, die ook de 
komst van een groepje zusters 
naar Leiden mogelijk maakt. Maar 
niet om – zoals de door de krant 
gekozen titel suggereerde – het 
Rijke Roomsche Leven terug te 
brengen, want we willen vooruit 
en niet achteruit.
Gebed, missionering en diaconale werken, 
daaraan is tegenwoordig behoefte en dat is 
precies wat de zusters gaan doen. 
Het is ook niet juist dat het bestuur de Jo-
seph heeft uitgekozen als groeikern. We 
zijn blij met de groei daar, maar het bestuur 
heeft geen keuzes gemaakt. Wel is het zo 
dat het bestuur en het bisdom een enorme 
rijkssubsidie voor wat we allemaal willen, 
niet wilden laten lopen. 
Helemaal onderaan het lange artikel staat 
dat de Maria Middelareskerk ná de Joseph 
wordt aangepakt. Dat stelde de vrijwilligers 
van de Lam Gods teleur omdat het klonk 
als uitstel. De planning is en blijft dat de 
opknapbeurt in de eerste helft van 2022 
plaatsvindt, uitgaande van toestemming 
van de bisschop en gemeente. 

U merkt het: de paar overgebleven bestuur-
ders zitten niet stil. Gelukkig is er veel hulp 
van andere vrijwilligers. Ook een opsteker 
voor het bestuur was dat de parochie het 

boekjaar 2020 quitte heeft gespeeld. Dit is 
gelukt terwijl door de pandemie de inkom-
sten uit collectes en verhuur veel lager wa-
ren. Dus iedereen dank voor zijn/haar extra 
bijdragen, die helaas nog wel even nodig 
blijven. Wilbert van Erp

Vicevoorzitter parochiebestuur

De WJD@Home op Ameland 
vinden plaats in het weekend 
van 14-16 januari voor jonge-
ren van 15-30 jaar. Bij de vori-
ge editie in 2019 waren er 140 
deelnemers. De WJD@Home 
zijn een goede opstap naar 
de WJD in 2023 in Portugal, 
omdat je er nieuwe vrienden 
kunt maken en oude beken-
den weer ziet. Er is catechese 
van de bisschoppen, er zijn eucharistievie-
ringen, een avond van barmhartigheid en 
het programma heeft allerlei inhoudelijke 
en creatieve workshops.
De bisschoppen zetten zich graag in voor 

Update vanuit het bestuur

hebben? Graag doorgeven aan uw eigen of het 
centrale secretariaat.

– er in de parochie een Johannes Paulus II-kapel 
is waar elke week van vrijdagmiddag 14.00 tot 
zaterdagmiddag 14.00 uur gebeden wordt, ook 
‘s nachts.

Wist u dat ...
– onze parochie 8 kernen en 9 kerkgebou-
wen telt? Na sluiting van de Menswording 
en de Christus Dienaar heeft alleen de 
Lam Gods momenteel nog twee kerken: de 
Antonius en de Maria Middelares.

– de Goede Herderkerk een multifuncti-

Nieuws uit de Regio Oost
Anders dan in de “stadse” regio’s Noord en Zuid 
is er in de regio Oost van onze parochie sprake 
van een flinke fysieke afstand tussen de drie 
parochiekernen die samen een enorm gebied 
omvatten ten oosten van het Rijn- en Schieka-
naal met Stompwijk, Zoeterwoude-Dorp met 
de buurtschappen Gelderswoude en Weipoort, 
Zoeterwoude-Rijndijk, Leiderdorp plus de Leid-
se wijken Roomburg en Rivierenbuurt. 
Toch is de afstand geen belemmering gebleken 
voor een goede samenwerking tussen werk-
groepen. Recent is nog gezamenlijk de voor-
bereiding voor het H. Vormsel opgestart. En op 
het gebied van de communicatie heeft Oost, 
naast de lokale gedrukte nieuwsbrieven, ook 

tweemaal per week de weblog Uit de Schaaps-
kooi met vermelding van alle weekendvieringen 
(vaak met de orde van dienst), de schriftlezin-
gen, een wekelijkse column van pastoor Broe-
ders, nieuws uit de kernen en uit de Wereldkerk. 
De weblog is een waardevol middel in de com-
municatie gebleken, juist in een tijd waarin niet 
iedereen wekelijks de kerk kon bezoeken!
Voor een bezoek aan onze weblog: hhpp-oost.nl

Kinderkerk Zoeterwoude Dorp
Na een lange (Corona) stilte gaat na de vakantie 
ook de kinderkerk weer van start.
Kinderkerk is bedoeld voor gezinnen met jonge 
kinderen (3-7 jaar). Op een interactieve manier 
wordt een bijbelverhaal verteld en eenvoudige 
liedjes gezongen.
Zondag 26 september 12.00 uur DORPSKERK 
Zondag 28 november  12.00 uur SINT JAN 

Op zondag 20 juni hield het parochiekoor een 
bescheiden bijeenkomst in  buurthuis “De Wei-
poort”. De jubilarissen, waarvan een aantal al 
een jaar extra erop hadden zitten, werden door 
pastoor Broeders toegesproken en de oorkon-
des met bijbehorende medailles werden uitge-
reikt.
De hartelijke felicitaties zijn voor:
Mien Romijn - van Leeuwen 55 jaar lid
Jan van der Ham 40 jaar lid
Nel Turk - Distelvelt 40 jaar lid
Riet Olijerhoek - de Vogel 50 jaar lid
Joke Olsthoorn - van der Salm 50 jaar lid.
Annie Paardekooper - van der Hulst 50 jaar lid
Riet Droogh - Ham  50 jaar lid.
Ria van Es - Berk 30 jaar organiste.
Om bekende redenen konden de jubilarissen 
niet in de kerk gehuldigd en toegezongen wor-

Stompwijkse pastorie uitgebreid
In de pastorie bij de H. Laurentiuskerk worden al 
een aantal jaren ruimtes verhuurd, o.a. aan De 
Stompwijkse Huisartsen. Omdat zij graag meer 
ruimte wilden, werd besloten om een stuk aan 
te bouwen. De artsen konden aangeven wat zij 
wilden met de indeling. Na alle goedkeuringen 
van gemeente, constructeur en artsen werd 
een offerte opgevraagd; dit alles onder leiding 
van de bouwkundige van de HHPP. Na verschil-
lende aanpassingen en de gevolgen van grote 
levertijden  kon toch  gestart worden. Bij oude 
gebouwen kom je soms vreemde dingen te-
gen die de nodige vertragingen opleveren. Ook 
kwam daar de winter overheen met sneeuw en 
strenge vorst: weer anderhalve week vertra-
ging. Ook moest er flink worden uitgegraven. 
Het geheel is in houtskelet bouw uitgevoerd 
met isolatie en platen dak in de zelfde stijl als de 
bestaande uitbouw. De stenen voor de buiten-
gevel hadden een lange levertijd en zouden pas 
half juni worden geleverd. Maar men kon bin-
nen volop aan de slag. Nadat de stenen waren 
gearriveerd  is een aanvang gemaakt met het 

deze voorbereiding in januari 
2022. Er rijden twee bussen 
met opstapplekken in de 
verschillende bisdommen. 
De ene bus rijdt vanuit het 
bisdom Roermond via het 
bisdom ’s-Hertogenbosch 
en het aartsbisdom Utrecht 
naar het noorden. De ande-
re bus kan jongeren uit het 
bisdom Breda meenemen en 

rijdt via het bisdom Rotterdam naar het bis-
dom Haarlem-Amsterdam en zo verder

Aanmelden voor WJD@Home kan via  
https://wjd.jongkatholiek.nl/ 

Naar de Wereld Jongeren Dagen - WJD

Missioneren in Mongolië
Mgr. Marengo vertelt
“Het ambt van de bisschop in Mongolië lijkt 
naar mijn mening sterk op het bisschopsambt 
van de vroege Kerk: we weten hoe de apos-
telen in de begintijd van het christendom 
getuigden van de verrezen Christus in om-
standigheden van absolute minderheid ten 
opzichte van de plaatsen en culturen waar 
zij verbleven. Voor mij is het een grote ver-
antwoordelijkheid die mij dichter bij de ware 
betekenis van de missie brengt”, vertelt de 
Apostolisch Prefect van Ulaanbaatar, Giorgio 
Marengo, over zijn ervaringen in het Aziati-
sche land en over het evangelisatiewerk van 
de Kerk.
“Er is een uitdrukking”, vertelt Mgr. Marengo, 
“die volgens mij goed de aard van onze mis-
sionaire inzet weergeeft, die ik hoorde van 
Mgr. Thomas Menamparampil, aartsbisschop 
emeritus van Guwahati, India. ‘Wij moeten 
het Evangelie fluisteren tot in het hart van 
Azië.’ Ik pas dit beeld graag toe op Mongolië: 
de verkondiging van het Woord van het Evan-
gelie, met gefluister, is dus een voortdurend 
evangelisatiewerk dat vereist dat we een au-
thentieke relatie met mensen aangaan; en op 
grond van deze authentieke vriendschapsre-
latie kunnen we delen wat ons het dierbaarst 
is: het geloof in onze Heer Jezus Christus.”
Bron: www.kerkinnood.nl waar het hele inter-
view te vinden is.

den en ook partners en naaste familie konden 
niet van de partij zijn. De feestvreugde was er 
niet minder om!

Jubilarissen parochiekoor Sint Jan

metselwerk, wat het geheel een mooi aanzicht 
heeft gegeven zeker nadat het gevoegd was. 
We hebben ook de toegang tot de huisartsen-
ingang verbeterd  en er een fietsenstalling bij 
gemaakt aan de zijvoorkant.
Het schilderwerk moet nog worden afge-
maakt maar het is voorlopig beschermd te-
gen weersinvloeden. 
Met nog wat verlichting op de muren is het 
geheel compleet.

Wim Loomans

E.H. Communie in Goede Herder
Op zondag 27 juni hebben tijdens een feeste-
lijke viering negen kinderen hun Eerste Heilige 
Communie gedaan! Het thema van het commu-
nie project en de viering was ‘Groeien en Delen’.
Tijdens de viering werd er door alle communi-
canten een stukje gelezen, hielpen zij met tafel 
dekken, deden zij het Onze Vader in gebaren en 
deelden zij tijdens de vredeswens zakjes met 
bloemzaadjes rond. En niet te vergeten natuur-
lijk de Eerste Communie zelf bij Pastoor Broe-
ders; een bijzonder moment!  Met muzikale on-
dersteuning van leden van het tienerkoor en de 
zon die volop scheen na afloop van de viering, 
was het echt een feestelijke ochtend.
Iza, Mara, Maria, Lars, Ian, Marc, Stephan, Mila en 
Sara; van harte gefeliciteerd!” Mariëlla Oerlemans 

onele ruimte heeft, die gehuurd kan worden 
voor diverse activiteiten, zoals recepties, ver-
gaderingen, presentaties en concerten, maar 
ook voor een koffietafel na afloop van een 
uitvaart.

– u veel meer en vaker informatie van de paro-
chie en uw eigen kern krijgt als we uw mailadres 

www.petrusenpaulusleiden.nl
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  O.L.V. Hemelvaart/Sint Joseph en H. Lodewijk   Hartebrug, LAM Gods (Antonius en Maria Middelares) en Sint Petrus
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Eerst aanspreekbare: Marlène Falke, pw

Wist u dat ...
– de Hartebrugkerk elke dag open is tussen 8.30 
en 16.00 uur voor een kaarsje, gebed en wat 
stilte.

– het parochiebestuur elke 2e donderdag van de 
maand vergadert, maar er tussen door bijna da-
gelijks onderlinge berichten heen en weer gaan. 

– de Lam Gods dringend verlegen zit om een 
penningmeester? Frank Hendriks is begin dit 
jaar gestopt!

– het parochiesecretariaat elke ochtend 
door de week bereikbaar is voor informatie 
tussen 09.30 en 11.30 uur.

Vormsel voor volwassenen
Doopsel, 1e Communie… Vormsel. 
Dat zijn de drie Sacramenten 
die ons binnenleiden in de ver-
bondenheid met God en de Kerk 
(initiatie-sacramenten). Maar 
er was een tijd dat het na de 1e 
Communie stopte! En er zijn zo 

heel wat katholieken 
die het Vormsel niet 
hebben ontvangen. 
Sommigen komen 
daar jaren later ach-
ter, anderen merken 
dat het geloof veel 
voor hen is blijven 

of gaan betekenen. 
Wie dus alsnog dit 
belangrijke Sacrament 
wil ontvangen, krijgt 
daarvoor de gelegen-
heid. Er gaan twee 
voorbereidingen (7 en 
21 okt) aan vooraf om 

meer over dit Sacrament, de H. 
Geest en het geloof te horen en 
uit te wisselen. Er is een oefen-
avond en dan het Vormsel zelf 
met onze bisschop.
Info en aanmelding via diaken 
Clavel: 06 53 73 23 62 - mail:  
diakengjclavel@gmail.com. 

Aandacht voor Sint Joseph
Het jaar van Sint Joseph duurt tot 8 december 
2021. Elke dinsdag bidden we bij de Zoom Ro-
zenkrans ook de litanie van Sint Joseph, met de 
nieuw toegevoegde aanroepingen, genomen uit 
pauselijke documenten over deze grote heilige:
Custos Redemptoris - Bewaarder van de Verlosser
Serve Christi - Dienaar van Christus
Minister salutis - Helper van het heil
Fulcimen in difficultatibus - Steun in moeilijk-
heden
Patrone exsulum - Patroon der ballingen
Patrone afflictorum - Patroon der bedroefden
Patrone pauperum - Patroon der armen

Lodewijktuin wordt een klein parkje
Nu de tuin ook door de moeders en kinderen 
van het Babyhuis gebruikt wordt is het tijd die 
wat op te knappen. Er komen echte parkbanken 
in, zodat de parochianen en de moeders rustig 
kunnen zitten, terwijl ze de kinderen in de gaten 
houden. De paden zullen wat geëgaliseerd wor-
den. En er komt een nieuw Mariabeeld. Opklap- 
tafels en -stoelen staan binnen handbereik voor 
grotere bijeenkomsten. Dus zolang het weer 
het toelaat, kan er volop van de tuin gebruik ge-
maakt worden.

Gezinslunch met een ‘zending’
Het nieuwe seizoen van de gezinsgroep is op 12 
september feestelijk begonnen. Hopelijk kun-
nen veel van de eerdere activiteiten weer opge-
pakt worden, zoals de maandelijks lunch na de 
Mis, ‘Koffie en Kids’, informatie-bijeenkomsten 
voor de ouders … In de coronatijd zijn de gezin-
nen er op uit gegaan rond de feestdagen om de 
aan huis gebonden parochianen te verrassen 
met een presentje.
Het gezin Mijhad, vader en moeder en de 5 kin-
deren (de 5e wordt binnenkort geboren) heeft 
bij deze openingsbijeenkomst aan het eind van 
de Mis een ‘plechtige missie-zegen’ ontvangen. 
In de zomer zijn zij verhuisd naar Noord Limburg 
om daar samen met de pastoor en andere gezin-
nen in het grote gebied van de parochie mee te 
bouwen aan het geloofsleven. Een missiegezin 
vanuit onze parochie. Mis-sie, ook in een andere 
betekenis: we gaan hen zeker mis-sen! 

Haïti
Dit eiland is een geteisterd land. Het oplaaiende 
geweld, toen de aardbeving en daarna de tro-
pische storm. We hebben allemaal de beelden 
gezien. Inmiddels is er contact geweest met de 
Sint Josephparochie van pastoor Verdieux. Hij 
mailde een kort berichtje:

“Goede dag.
Veel materiële schade en verlies van 
mensenlevens.
Ik heb een scheur in mijn linkerknie.
De kinderen zijn in shock.
De aardbeving had een kracht van 7,4.”

We blijven vanuit de Sint Josephkerk deze 
geloofsgemeenschap ondersteunen. Financi-
ele giften kunnen aan de Josephkern worden 
overgemaakt (zie pagina 6-7 voor de bankge-
gevens) o.v.v. Haïti. Zodra er een flink bedrag 
bijeengebracht is wordt dit naar Haïti overge-
maakt.

Nieuwsbrief regio Noord
Zie voor maandelijkse berichten en actuele 
mededelingen de digitale nieuwsbrief Koning 
– Timmerman. Aanmelding via: nieuwsbrief@
lodewijkjoseph.org

Nokvol
Sinds de laatste versoepelingen kunnen we 
bijna weer iedereen een plekje geven in de Lo-
dewijkkerk. Na de zomer kwamen de gezinnen 
weer terug en sindsdien is de Lodewijk letterlijk 
‘tot aan de nok toe’ gevuld. Ook de drie balkons 
worden gebruikt. Het zijbalkon is weliswaar 
vlak bij het priesterkoor, maar vanwege de gro-
te pilaar heeft niet iedereen zicht op het altaar. 
De schel bij de consecratie bewijst dan weer 
eens zijn eeuwenoude dienst. De twee zijkap-
pelen worden vooral ‘gevuld’ door de gezinnen 
en het is mooi om bij de liturgie van het Woord 
heel wat kinderen voor het altaar langs naar de 
zaal te zien gaan voor de kinderwoorddienst. 

Josephrestauratie van start – duur één jaar

Na de feestelijke seizoenopening op 5 septem-
ber en de terugkomviering op 12 september 
van de Hartebrugkinderen die in juni hun Eer-
ste Heilige Communie hebben gedaan, kijken 
de kinderen uit naar een herfst vol activiteiten. 
Wij verheugen er ons op. Zondag 19 september 
gaan de vormselkandidaten zich in de Harte-
brug voorstellen en op dezelfde dag zullen de 
misdienaars hun welverdiend uitje hebben. Op 
3 oktober is er tijdens de Hartebrugmis van 11.15 
uur een Franciscusprocessie met zonnebloemen 
en een lekkere lunch in de Romanuszaal. 

In de Hartebrug is er elke 1ste, 3de en 5de zon-
dag een kinderwoordienst voor kinderen van 4 
tot 12 jaar en op de 1ste zondag is er lunch. De 
Vriendjes van Franciscus komen weer bij elkaar 
in oktober; kinderen van groep 5 tot 7 zijn van 
harte welkom bij deze catecheseclub met aan-
dacht voor God, de medemens en de natuur. 
Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste ouders 
die onze werkgroepen kunnen versterken. Een 
keertje komen kijken mag ook. Contact via het 
secretariaat of onze coördinator kinderactivi-
teiten Victoria Twist: vj.twist@kpnplanet.nl 

I N  M E M O R I A M

Gonny Bots 1948- 2021
Gonny Bots is vrijdag 6 
augustus overleden aan 
de gevolgen van kanker. 
Zij was 73 jaar.
Gonny was ’n trouwe 
parochiaan en een fan-
tastische vrijwilliger 
voor onze parochie.
23 jaar was zij ‘n trouw 
lid van het koor, eerst vele jaren van het Anto-
niuskoor, dat later het Lam Gods koor werd. Zij 
hield de koormappen voor alle koorleden bij en 
verzorgde het archief van alle bladmuziek.

Gonny was actief bij het schoonmaken van de 
Antoniuskerk, is ‘n aantal jaren lid van de pas-
toraatgroep geweest (met liturgie in haar por-
tefeuille). Zij organiseerde de bezorging van 
‘Rondom de Kerk’.
Bescheiden als zij was, deed zij, zeker als echt-
genote van de koster van de Antoniuskerk, veel 
meer dan wij weten. Wij zijn haar daar zeer 
dankbaar voor!

Wij verliezen in Gonny een rustig en vriendelijk, 
niet op de voorgrond tredend,  maar bijzondere 
vrouw. Ze was iemand van wie we allemaal veel 
hielden! We zullen haar missen!

Buurtinitiatief Zuid-West
Op woensdag 22 september kunt u in gesprek 
gaan met wethouder Marleen Damen over 
‘Prettig ouder worden in de wijk’. Tussendoor 
luisteren we naar zang en pianospel door Caro-
lien Devilee. 
De middag duurt van 14:00 tot 16:15 uur en 
wordt gehouden in de Opstandingskerk (Aerent 
Bruunstraat 1). 
Het is prettig als u zich vooraf aanmeldt, dat 
kan via de mail: secretariaat@lamgodsleiden.nl

BERICHTEN regio Zuid

Gedoopt
22 augustus: Pamela Labblad Hartebrug
5 september: Jean-Baptiste Miedema
 Hartebrug

Huwelijk 
26 augustus: Fons den Ridder en 
Bianca Akkermans  Hartebrug

Overleden
De heer Johan Hubert (Hans) Timmers 
*21-11-1924  †09-07--2021  Sint Petrus

Mevrouw  Allegonda Maria Euphrasia (Gonny)
Bots-Morsch *09-05-1948  †06-08-2021
 Lam Gods
De heer Gerardus (Gé) Bots 
*30-05-1925  †11-08-2021 Sint Petrus

Programma voor de kinderen In Antoniuskerk
Oecumenische Vredesviering 
In de Antoniuskerk vieren we naar goede ge-
woonte vredeszondag samen met de protes-
tantse wijkgemeente Zuidwest. Zondag 19 
september, aanvang 10:00 uur. Er zal ook een 
livestream worden gemaakt van deze viering. 
Thema: ‘Wat doe jij in Vredesnaam?’ Dominee 
Ellis Ezinga en pastoraal werker Marlène Falke 
gaan voor in deze viering. 

In deze viering zullen we afscheid nemen van 
dominee Ellis Ezinga want zij verlaat de Protes-
tantse wijkgemeente om als geestelijk verzor-
ger te gaan werken in een verpleeghuis en een 
woonzorgproject.

Het is wel bijzonder om de hele pastorie leeg 
te zien. Kaal is het. Daar is heel wat sjouwwerk 
voor verzet!
Maar dit was nodig omdat alles opgeknapt 
wordt. Niet alleen het onderste gedeelte van de 
kerk (het bovengedeelte was restauratie fase 1), 
maar de pastorie en de zalen. De pastorie wordt 
zo veel mogelijk in de oorspronkelijke stijl herin-
gericht. Beneden voor dagkapel, spreekkamer, 
kantoor en parochiezaal met keuken. op de 1e 
verdieping komen twee appartementen. De 2e 
en 3e verdieping worden ingericht voor een re-
ligieuze communauteit.

De zalen krijgen een 
facelift, worden ruimer 
en voorzien van een 
goede bar, nieuwe toi-
letten en alle moderne 
apparatuur. Deze za-
len zijn dan ook beter te gebruiken door groe-
pen van buiten de parochie.
De restauratie zal ongeveer een jaar duren. Dat 
betekent dat de pastorie en de zalen niet te ge-
bruiken zijn en het zijgedeelte van de kerk afge-
schot is. Koffie zal buiten plaatsvinden zolang 
het weer het toelaat of tijdelijk in de Josephzaal 

wanneer dat kan. Alle verdere activiteiten zoals 
die van de Catechese de Goede Herder vinden 
een tijdelijk onderkomen elders in de parochie, 
o.a. in de Petruspastorie en -zaal.
Al met al een hele klus, maar zoals Sint Joseph 
een arbeider was, zijn in de Joseph ook altijd 
helpende handen te vinden.

Gé Bots 1925 – 2021
Op 17 augustus j.l. hebben we afscheid genomen 
van Gé Bots, erelid van het Sint Petruskoor. Hij 
was pas 15 toen hij op het Bona werd gevraagd 
de zang tijdens de liturgische bijeenkomsten te 
begeleiden. Daar kreeg pastoor Beukers lucht 
van, waardoor hij in hetzelfde jaar ook op de or-
gelbank van de Petruskerk zat. Een lang en mu-
zikaal leven 
voor de boeg. 

Gé vond de 
muziek een 
go ede uitlaat-
klep voor de 
soms ingewikkelde problemen die hij als na-
tuurkundige  tegenkwam. Daar hebben we met 
z’n allen lang van mogen profiteren. Nadat hij 
met emeritaat ging verzorgde hij met het da-
meskoor jarenlang alle huwelijksmissen. 
Gé bleef betrokken bij het wel en wee van het 
koor. Voor al zijn verdiensten werd hij meerdere 
malen onderscheiden. Deze onderscheidingen 
zijn echter slechts een onderstreping van de 
dank die wij hem als koor én als parochie ver-
schuldigd zijn.

Een uitgebreider In Memoriam door Ton van 
Schie, zie ‘Het Geluid van Zuid’

– het Caritasfonds Leiden/Leiderdorp 
(voorheen de IPCI) benaderd kan worden 
als u in Leiden of Leiderdorp woont en in 
acute / tijdelijke geldzorgen zit waar de 
gewone instanties geen uitkomst kunnen 
bieden: ipcileiden@gmail.com of via het 
parochiesecretariaat.
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Liturgiekalender

September

Legenda

EV = Eucharistieviering
GV = Gezinsviering
KWD = Kinderwoorddienst
WG = Woord- en gebedsdienst

Vieringen in:
ANT = Antoniuskerk
MM = Maria Middelareskerk

Andere vieringen
Kapel RK-Begraafplaats 
Zijlpoort, Haven 64
Iedere 1e dinsdag 10.00 u. EV,  
5 oktober, 2 november (Allerzie-
len) en 7 december
Kapel Roomburgh, 
Hof van Roomburgh 46
Zondag 10.30 u. EV, maandag en 
donderdag 18.00 u. EV, andere 
dagen 18.00 uur WG

Maandag
 9.00  EV Lodewijkkerk
Dinsdag
 9.00  EV Sint Petruskerk
 19.00  EV Lodewijkkerk
Woensdag
 9.00  EV Lodewijkkerk
 18.30  Aanbidding en biecht 
 19.00 EV Sint Josephkerk
Donderdag
 9.00  EV Lodewijkkerk
Vrijdag
 9.00  EV Sint Petruskerk
 19.00  EV Lodewijkkerk
Zaterdag
 9.30  EV Lodewijkkerk
Zondag
 17.00  Poolse mis
  Sint Josephkerk

 
 
10.00 EV/KWD NL - pastoor Smith
16.00 Aanbidding en biecht
17.00 EV English Mass -father Lucas
 
 
 
 
10.00 EV/KWD Latijn - pastoor Smith
16.00 Aanbidding en biecht
17.00 EV English Mass - father Lucas
 
 
 
 
10.00 EV/KWD NL - pastoor Smith
16.00 Aanbidding en biecht
17.00 EV English Mass - father Lucas
 
 
 
 
 
10.00 EV/KWD Latijn - pastoor Smith
16.00 Aanbidding en biecht
17.00 EV English Mass - father Lucas
 
 
 
 
10.00 EV/KWD NL - pastoor Smith
16.00 Aanbidding en biecht
17.00 EV English Mass - father Lucas
 
 
 
 
10.00 EV/KWD Latijn - pastoor Smith
16.00 Aanbidding en biecht
17.00 EV English Mass - father Lucas
 
 
 
 
10.00 EV/KWD NL - pastoor Smith
16.00 Aanbidding en biecht
17.00 EV English Mass - father Lucas

 
 
09.30 EV - pastoor Broeders
 
 
 
 
 
 
09.30 EV - pastoor Broeders
 
 
 
 
 
 
09.30 WG
 
 
 
 
 
 
 
09.30 EV - pastoor Broeders
 
 
 
 
 
 
09.30 EV - pastoor Broeders
 
 
 
 
 
 
09.30 WG
 
 
 
 
 
 
09.30 EV - pastoor Broeders
 
 

17.00 EV - pastoor Smith
 
 
 
 
 
 
17.00  EV - pastoor Smith
 
 
 
 
 
 
17.00 EV - pastoor Smith
 
 
 
 
 
 
 
17.00 EV - pastoor Smith
 
 
 
 
 
 
17.00 EV - pastoor Broeders
 
 
 
 
 
 
17.00 EV - pastoor Smith
 
 
 
 
 
 
17.00 EV - pastoor Smith
 
 
 
 

 
 
11.00 EV - pastoor Broeders
 
 
 
 
 
 
11.00 WG
 
 
 
 
 
 
11.00 EV - pastor Wessel
 
 
 
 
 
 
 
11.00 EV - pastoor Broeders
 
 
 
 
 
 
11.00 EV - pater Kortekaas
 
 
 
 
 
 
11.00 EV - pastor Wessel
 
 
 
 
 
 
11.00 WG 
 
 

19.00 EV - pastoor Broeders
 
 
 
 
 
 
19.00 EV - pastoor Broeders
 
 
 
 
 
 
19.00 EV - pastoor Broeders
 
 
 
 
 
 
 
19.00 WG
 
 
 
 
 
 
19.00 EV - pater v.d. Eijnden
 
 
 
 
 
 
19.00 EV - pastoor Broeders
 
 
 
 
 
 
19.00 EV - pastoor Broeders
 
 
 
 

 
 
11.15 EV - pater Moons
 
 
 
 
 
 
11.15 EV - pastoor Broeders
 
 
 
 
 
 
11.15 EV - pastoor Broeders
 
 
 
 
 
 
 
11.15 EV - pater Ter Maat
 
 
 
 
 
 
11.15 EV - pastoor Broeders
 
 
 
 
 
 
11.15 EV - pastoor Broeders
 
 
 
 
 
 
11.15 EV - pastoor Broeders
 
 

 
 
09.30 EV - pater Moons MM
 
 
 
 
 
 
10.00 Oecumenisch viering ANT
 Ds Elzinga - PW Falke
 
 
 
 
  
09.30 EV - pastoor Broeders MM
 
 
 
 
 
 
 
09.30 EV - pastor Kuipers ANT
  
 
 
 
 
 
09.30 WG MM
 
 
 
 
 
 
09.30 EV - pastoor Broeders MM
 
 
 
 
 
 
09.30 EV - pastor Kuipers MM
 
 

Oktober  Oktober

 
 
11.30 EV/KWD - pastoor Smith
 
 
 
 
 
 
11.30 EV/KWD - pastoor Smith
 
 
 
 
 
 
11.30 EV/KWD - pastoor Smith
 
 
 
 
 
 
 
11.30 EV/KWD - pastoor Smith
 
 
 
 
 
 
11.30 EV/KWD - pastoor Smith
 
 
 
 
 
 
11.30 EV/KWD - pastoor Smith
 
 
 
 
 
 
11.30 EV/KWD - pastoor Smith
 
 

De Goede Herder St. Jan’s Onthoofding H. Laurentius H. Lodewijk St. Joseph Hartebrug St. Petrus H. Antonius/Maria Middelares

Vieringen in de periode van 11 september tot en met 24 oktober 2021

11 za
 
12 zo
 24e zondag door het jaar
 
 
 
18 za
 
19 zo
 25e zondag door het jaar
 
 
 
25 za
 
26 zo
 26e zondag door het jaar
 
 

2 za
 
3 zo
 27e zondag door het jaar
 
 
 
9 za
 
10 zo
 28e zondag door het jaar
 
 
 
16 za
 
17 zo
 29e zondag door het jaar
 
 
 
23 za
 
24 zo
 30e zondag door het jaar
 

Regio Oost Regio Zuid Internet Livestream

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

www.stjosephleiden.nl

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

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

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

www.hartebrug.nl

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

www.lodewijkparochie.nl
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Bij de Lodewijk-, De Goede Her-
der-, St. Jan- en Hartebrugkerk 
zijn de vieringen ook te volgen 
via livestream.  
Meer info op hun websites.

_ _ _

Liturgische feesten
14 sept.- Feest van Kruisverhef-
fing
15 sept.- Heilige Maagd Maria, 
Moeder van Smarten
21 sept.- Feest van apostel en 
evangelist Matteüs
29 sept.- Feest van de aartsen-
gelen Michaël, Gabriël en Rafaël

Dan volgen een serie grote hei-
ligen o.a. Hiëronymus (30 sept), 
Thérèse van Lisieux (1 okt), 
Franciscus (4 okt), Bruno (6 okt), 
Teresa van Avila (15 okt), Mar-
gareta-Maria Alalcoque (16 okt), 
Ignatius van Antiochië (17 okt) …
2 okt.- Heilige Engelbewaarders
7 okt.- Heilige Maagd van de Ro-
zenkrans
18 okt.- Feest van de evangelist 
Lucas

Oktober is de Rozenkrans maand. 
In veel kerken van onze parochie 
wordt wekelijks de Rozenkrans 
gebeden. En op dinsdag en don-
derdag via Zoom om 20.30, in-
loggen via Lodewijksite.

Regio Noord

www.rkleiden.nl/
st-petrus

www.hhpp-oost.nl/
sint-jan

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

www.hhpp-oost.nl/ 
h-laurentius

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

www.lamgodsleiden.nl

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

http://www.rkleiden.nl/st-petrus
http://www.hhpp-oost.nl/sint-jan
http://www.hhpp-oost.nl/de-goede-herder
http://www.hhpp-oost.nl/h-laurentius
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Activiteitenagenda In de periode van 15 september tot 29 oktober 2021

 SEPTEMBER
Elke do Korte uitleg bij de Geloofs-
 belijdenis
 20.00 – 20.25 uur via zoom, 
 Lodewijksite (zie hieronder)
Wo 15 Adrienne von Speyr, 
 teksten uit haar boek De Wereld van 
 het Gebed
 20.15 - 21.30uur. Via zoom
 Lodewijksite  Door P. Smith
Do 16 Bijbelcatechese door 
 Marieke Maes, Antoniuspastorie, 

20.00 – 22.00 uur
Za 18 Wereldopruimdag 
 Dit weekend extra opruimacties in 
 stad en Regio Zuid

 OKTOBER
Za 2 Pater Pio Gebedsgroep, 
 Sint Josephkerk - 10.30 – 12.00 uur: 
 Mis, inleiding en aanbidding
Ma 4 Extra Eucharistieviering 
 H. Franciscus van Assisi met
 Orde van Franciscaanse Seculieren.
 Maria Middelareskerk 19.00 uur
 Tevens sluiting scheppingsperiode
Do 7 Vormselvoorbereiding 1 voor
 volwassenen. 20.00 – 21.00 uur, 
 Petruszaal. Opgave bij diaken Clavel:
 06 53 73 23 62 - diakengjclavel@
 gmail.com (zie ook pagina 4)
Za 9 Workshop Tussen Bijbeltekst 
 en lezer

Voor iedereen die voorleest in vierin-
gen  of dat zou willen doen. Aanmel-

Zo 19 Begin Vredesweek 
 Oecumenische viering Antoniuskerk 
 om 10 uur
Wo 22 Bibliodrama in de Vredesweek: 

Het stof van je schoenen slaan en
verder trekken. Een speelse manier 
om een Bijbeltekst te verkennen en 
je erin te verdiepen. Aanmelden kan 
bij: Marlène Falke-de Hoogh pw.:  
m.dehoogh@hotmail.com

Za 25 Workshop: ‘assisteren bij de 
 eucharistieviering’ 
 Een opfriscursus of oefenochtend 
 voor misdienaars en acolieten. 
 Aanmelden bij Marlène Falke-de
 Hoogh pw.: m.dehoogh@hotmail.com

den bij Marlène Falke-de Hoogh pw.:  
m.dehoogh@hotmail.com

Wo 13 Zes heiligen: Juliana of 
 Norwich en Gods goedheid 

(zie 29 sept)
Wo 20 Adrienne von Speyr, 

teksten (zie 15 sept)
Do 21 Vormselvoorbereiding 2

voor volwassenen
  Bijbelcatechese door 

Marieke Maes, Antoniuspastorie, 
20.00 – 22.00 uur

Wo 27 Zes heiligen: pastoor van Ars
 en de vreugde van de biecht 

(zie 29 sept)
Vr 29 Film en Spiritualiteit: ‘A Beauti-
 ful Day in the Neighborhood’.

Romanuszaal, Hartebrugkerk, 19.30 u.

Ma 27 start Alpha cursus nieuwe
 stijl  Zie hieronder

Wo 29 Zes Heiligen die onze tijd wat
 te zeggen hebben: 
 Hieronymus en de h. Schrift

20.15 – 21.30 uur. Via zoom 
Lodewijksite. Door P. Smith

Overweging 
Van de zalige pater Titus 
Brandsma is een Rozen-
krans bewaard gebleven. 
Hij is gemaakt in het con-
centratiekamp van Da-
chau. De kralen zijn van 
houtsplinters en knopen 
van kampkleding. Het 
touwtje dat het geheel tot 
een snoer moet maken is 
van matige kwaliteit. Een 
Rozenkrans van niks ei-
genlijk. Als je er hard aan 
zou trekken valt het uit 
elkaar. Maar in die kwetsbaarheid schuilt 
zijn waarde. Het is een doorleefd gebeds-
snoer, een stevige houvast voor de bidder in 
donkere tijden. 
Een bron van hoop en troost voor wie pater 
Titus de Rozenkrans bad. 
Uit de overlevering weten we dat hij dat 

Uitleg bij de Geloofsbelijdenis
Elke zondag in de Eucharistieviering zeg-
gen we de Geloofsbelijdenis of (zingen 
we) het Credo. De eerste tekst stamt uit 
de 3e eeuw, de tweede uit de 4e eeuw. 
Ze verwoorden het geloof van de Kerk 
van alle eeuwen en wereldwijd. Vanaf  2 
sept. wordt er bij elke zin een korte uit-
leg gegeven van ong. 20 minuten. 
Deze inleidingen zijn live te volgen elke 
donderdag om 20.00 uur of nadien terug 
te zien, beide via de Lodewijksite.

Rozenkrans Pater Titus

veel en vaak deed. Hij 
zocht zijn medegevan-
genen, die het moeilijk 
hadden, op. Hij sprak 
ze moed in en bad voor 
hen of met hen de 
Rozenkrans. In menig 
nachtelijk uur wist hij, 
de eenzaamheid en 
verlatenheid te door-
breken, ze te verbinden 
met elkaar en op voor-
spraak van Maria, met 
God. 
Kort en goed van pater 

Titus kunnen we leren dat bidden helpt. Het 
overal en altijd en overal. De Rozenkrans is 
een hulpmiddel en een houvast kan zijn bij 
ons gebed. 
 Marlène Falke-De Hoogh pw.
(Lees de hele overweging op de website 
www.petrusenpaulusleiden.nl.)

Alpha-nieuwe stijl 
van start 27 september
De Alpha is een verkenningscursus van 
het geloof. De formule is heel eenvoudig: 
- samen ontmoeten
- samen leren
- samen bespreken

Wat is de nieuwe stijl? Dat we beginnen 
met een uitgebreide koffie/thee ontmoe-
ting én dat we bij de inleidingen putten 
uit de katholieke inleidingen van Sycamo-
re. 8 avonden en 1 zaterdag. Dit alles ook 
in de nieuwe zaal van het Babyhuis.

Voor wie? Iedereen die meer van het ge-
loof wil weten en in alle vrijheid vragen 
wil stellen en bespreken. Jongeren, stu-
denten, werkenden, wat ouderen…
Dus geeft u dit door en maakt u anderen 
hierop attent.

Wanneer? Maandagavonden 19.30 – 
21.30 uur, 27 sept t/m 15 nov. + zaterdag 
23 okt overdag (10.30 – 16.00 uur.)
Waar? Parochiezaal, Babyhuis, Steen-
schuur 17.
Info en aanmelding: via 071 5130700 of 
info@rk-alphacentrum.nl.


