
 

 

Lam Gods – Leiden  “Mededelingenblaadje” 

  
 
 
 

 

 
Secretariaat:  

Boshuizerlaan 13, 2321 SG Leiden 
telefoon 071-5310162  

e-mail secr@lamgodsleiden.nl 
open op dinsdag van 09:30 tot 11:30 uur 

 
Website:  

www.lamgodsleiden.nl 
“Lam Gods” is een van de parochiekernen van de 
RK Parochie HH. Petrus en Paulus voor Leiden e.o. 
en vormt samen met de Hartebrug en de Petrus de regio Zuid 

 
 

 
BUURTINITIATIEF ZUIDWEST               VRIJDAG 22 FEBRUARI 
 
De eerste bijeenkomst van 2019 is op vrijdag 22 februari in het 
restaurant van Rijn en Vliet, waarbij elke buurtbewoner welkom is. 
Eric van Dommelen komt vertellen over zijn ervaringen als 
wijkagent in Leiden Zuidwest. De middag zal muzikaal worden 
omlijst door Judien  Luinenburg. Ze is zangeres en speelt panfluit, 
dwarsfluit, bombo en gitaar. Verzorgingstehuis Rijn en Vliet is 
gevestigd aan de Aaltje Noorderwierlaan 1.  
 
 
MAALTIJD PLUS                                   VRIJDAG 22 FEBRUARI 

 
Om 18:00 uur in de ‘Verdieping’, Stevensbloem 269: een maaltijd 
met een boeiend onderwerp. Dit maal komt ds. Bernard Schelhaas 
vertellen over het boek ‘Van Constantijntje tot Tonio’, het dode kind 
in de Nederlandse literatuur.  

We kunnen natuurlijk ook weer genieten van een 
heerlijke maaltijd, bereid door Reggy van West. 
Ieder is van harte welkom, maar meld u zich van te 
voren wel even aan (intekenlijst ligt achterin de 
kerk). 
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WERELDGEBEDSDAG 2019 IN ANTONIUSKERK          1 MAART 

 
Wereldgebedsdag is altijd op de eerste vrijdag van maart. In 173 
landen (!) houden mensen op deze  vrijdag de handen gevouwen en 
wordt er gezongen.  Dan gaat het gebed de wereld rond. In 
Nederland gebeurt dat op meer dan 500 plaatsen. In 2019 zal op 
vrijdag 1 maart de Wereldgebedsdag ook weer in Leiden 
plaatsvinden, dit keer in de Antoniuskerk, aanvang 20:00 uur.  
Net als andere jaren wordt de viering voorbereid door vrouwen van 
verschillende kerken uit een specifiek land. De viering van 2019 
wordt voorbereid door vrouwen uit Slovenië. Zij hebben als thema 
gekozen: Komt allen, het feest is klaar, naar Lucas 14:15-24. 
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FILMAVONDEN EN SPIRITUALITEIT      VRIJDAG 22 FEBRUARI 

 
Elke laatste vrijdag van de maand is er  een filmavond in de 
Romanuszaal, Lange Mare 79. Na het bekijken van de film gaan we 
met elkaar over de film in gesprek.  
 

22 Februari: Film the Visitor 
Drama van Tom McCarthy. Met o.a. Richard Jenkins, 
Haaz Sleiman, Danai Gurira, Hiam Abbass en Marian 
Seldes. 
 

Het leven van Walter Vale, weduwnaar en universitair docent, staat 
een beetje stil. Totdat hij op een dag twee immigranten, een Syriër 
en een Senegalese, in zijn appartement aantreft. Hij nodigt ze uit te 
blijven en raakt meer bij hun leven - en problemen - betrokken dan 
hij had voorzien.  
 
Prima acteurs in een sympathiek drama over onverwachte 
menselijke connecties en Amerika's immigratiebeleid.  
Hoofdrolspeler Richard Jenkins werd genomineerd voor een Oscar 
voor zijn gevoelige rol van een man die voor het eerst in lange tijd 
werkelijk weer iets voelt. 
 
Inloop met koffie vanaf 19.00 uur. Aanvang film 19.15 uur. 
Iedereen is welkom, toegang en consumpties gratis. 
Nabespreking o.l.v. Marlène Falke, pastoraal werker. 
Aanmelden bij: arendse.corry@hetnet.nl 
 
De volgende filmavonden zijn op: 22 maart / 26 april / 24 mei / 21 
juni (slotavond van het seizoen met maaltijd). 
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BUUV                DE MARKTPLAATS VOOR GRATIS BURENHULP 
 

Op het prikbord achter in de kerk is weer een aantal nieuwe 
hulpvragen aangebracht. Bekijkt u de aanvragen eens. Staat er iets 

tussen waarvan u denkt: die persoon wil ik daarmee wel helpen…. 
reageer dan.  
 
Wilt u eerst meer 
informatie, neem dan 
contact rechtstreeks 
contact op met  Buuv 071-
7074242 of met Jan 
Akerboom (06-19019983). 
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INTENTIES  

 
 
Zondag 17 februari 09:30 uur Antoniuskerk  
  Eucharistieviering  
  Pater Van Ulden 
   

Bij gelegenheid van een verjaardag 
Voor de overledenen: 

  Margaretha Prins-Devilee 

  Bas en Henk Prins 
  Peter Faber 

 
Zondag 24 februari   09:30 uur Maria Middelareskerk 
  Eucharistieviering 
  Pastoor Broeders 
  Kinderkoor en kinderwoorddienst 
   
  De eerste communicantjes stellen zich 

voor. 
  
                                     Voor de overledenen: 
  Ineke Buis 
  Coby Schoof Vierhout 
 
Vrijdag 1 maart  20:00 uur Antoniuskerk 
  Viering Wereldgebedsdag 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Het Mededelingenblaadje van de Lam Gods is een lokale aanvulling op ‘Rondom de Kerk’, 
het gemeenschappelijke blad voor de parochie van de HH. Petrus en Paulus voor Leiden en 
Ommelanden.  
 
Ontvangt u dit mededelingenblaadje nog niet per e-mail?  

Meld u aan  op secretariaat@lamgodsleiden.nl 
 
Voor meer nieuws uit de Regio Zuid: 
Hartebrugkerk: http://www.hartebrug.nl/nieuws 
Petruskerk: http://www.sintpetrusleiden.nl/index.php?page=parochieblad-de-haan 
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http://www.sintpetrusleiden.nl/index.php?page=parochieblad-de-haan

