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“Mededelingenblaadje”
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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

DE HAPPY SOCKS VAN HET GELOOF
Als ik met een kruisteken mijn gebed na de communie afsluit valt
mijn oog op de man voor mij. Onder zijn correcte pak komen bont
gekleurde sokken vandaan. Happy Socks, zo weet ik. De naam zet
mij voor een moment aan het denken. Vrolijk wordt je zeker van,
maar Happy in de zin van gelukkig ? Op de fiets naar huis komen
die sokken weer terug in mijn gedachte. En ik herinner me een
uitspraak van mijn grootmoeder: als je voeten warm zijn ben je
helemaal warm. Sokken dragen dus zeker bij aan je welbevinden.
Het woord geluk, vind ik te ver gaan. Het brengt me logischer wijs
bij de vraag: ‘Wat jou als mens nu gelukkig
maakt ?’ Geloof, denk ik meteen. Weet hebben
van het bestaan van Iemand die jou te boven en
te buiten gaat: God; Vader, Zoon en Geest. Al
mijmerend vraag ik me af wat nu ‘de Happy
Socks’ van het geloof zijn. Gebed, valt me in.
Gebed in als zijn veelkleurigheid. Gebed, houdt
ons geloof warm. En om met oma te spreken: ‘als je geloof warm
blijft dan blijft je leven warm’. Dan heb je, zelfs op de meest
weerbarstige momenten, weet van God. Emmanuel, zeggen we in
deze dagen, God met ons. God die om ons bewogen is.
Marlène Falke-de Hoogh, pastoraal werker.

NIEUWJAARSBIJEENKOMST

12 JANUARI

Ieder die als vrijwilliger actief is binnen onze parochie,
is van harte uitgenodigd voor een informele
nieuwjaarsbijeenkomst op zaterdagmiddag 12 januari
2019, van 15:00 uur tot 16:30 uur, in het atrium van
de kerk van de Goede Herder, Hoge Rijndijk 18 te ZoeterwoudeRijndijk. Doel van deze bijeenkomst is elkaar een Zalig Nieuwjaar
toe te wensen en uiteraard terug- en vooruit te blikken.
OECUMENISCHE VIERING

20 JANUARI

Op zondag 20 januari is er weer een oecumenische
viering; een goede gewoonte om elk jaar
halverwege januari de ‘week van gebed om de
eenheid’ in oecumenisch verband te vieren. Deze
keer zijn het de christenen uit Indonesië die thema
en bijbelteksten hebben gekozen.
Antoniuskerk, aanvang 10:00 uur

ACTIE KERKBALANS 2019
Ook komend jaar vraagt de parochiekern Lam
Gods om uw financiële steun. Onderhoud van
gebouwen, salarissen van het pastorale team en
een goed verzorgde eredienst kosten geld. We
hopen dus weer op uw gulle gaven, in de
collecteschaal of via een al dan niet automatische
overschrijving. De actie Kerkbalans 2019 gaat op 19 januari
officieel van start met een korte bijeenkomst in de Oudkatholieke
kerk aan de Zoeterwoudsesingel 49. Daar worden net als in de rest
van het land om 13 uur de klokken geluid. U bent van harte
welkom dat mee te maken! Het prachtige kerkje opent de deuren
om 12:30. Dank voor uw bijdrage!

2

MAALTIJD PLUS

VRIJDAG 25 JANUARI

Om 18:00 uur in de ‘Verdieping’, Stevensbloem 269: een maaltijd
met een boeiend onderwerp. Dit maal komt ds. René Venema van
de Prot. wijkgemeente De Verbinding (Vredeskerk) vertellen over
het boek ‘Niet in Gods naam’ van rabbijn Jonathan Sacks.
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).
BIJBELSTUDIE

DONDERDAG 7 FEBRUARI

Onder de bezielende leiding van Marieke Maes
bestuderen wij de lezingen van een bepaalde zondag.
Pastorie Antoniuskerk, aanvang 20:00 uur (inloop vanaf
19:45 uur)
FILMAVONDEN IN DE ROMANUSZAAL
Elke laatste vrijdag van de maand is er weer een filmavond in de
Romanuszaal. Na het bekijken van de film gaan we met elkaar over
de film in gesprek. Noteer alvast de volgende data in uw agenda:
25 januari (film: ‘The Butler’), aanvang 19:15 uur!
22 februari
22 maart
26 april
24 mei
21 juni (slotavond van het seizoen met maaltijd).
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EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2019
Alle kinderen vanaf groep 4 (of minimaal 7 jaar)
worden van harte uitgenodigd om mee te doen
met de voorbereidingen voor de Eerste Heilige
Communie. In 2019 ook weer samen met de
kinderen van de Hartebrugkerk! De eerste
voorbereidingsbijeenkomst
heeft
inmiddels
plaatsgevonden; er volgen nog 6 bijeenkomsten
in de Romanuszaal van de Hartebrugkerk op
de zondagochtend van 09:30 uur tot 10:45
uur. We vertellen over het leven van Jezus, praten daarover en er
wordt geknutseld. Voor de ouders zijn er twee avonden met
inhoudelijke en praktische informatie. U kunt uw kind aanmelden
op: werkgroepehclamgodsleiden@gmail.com of uw vragen stellen
over de Eerste Communie. Juist als uw kind nieuwsgierig is naar
Jezus en de verhalen uit de bijbel, dan is het van harte welkom om
alsnog te starten.
De communiewerkgroep.
ACTIE VOOR DE VOEDSELBANK
DE KOELVITRINE KOMT ER AAN!
Onze actie voor de voedselbank die we in september zijn begonnen
en die we volgens plan op 31 december hebben afgesloten was een
groot succes! In zeer korte tijd is het geweldige bedrag van
€ 2.131,95 bijeengebracht. Het bedrag is bijeengebracht met
vrijwillige bijdragen aan de koffiepot, een verkoop van bloembollen,
een verkoop van eigen gebakken koekjes en gebak op de
kerstmarkt in serviceflat Schouwenhove en de verkoop van
kerstkaarten. En er zijn giften ontvangen. Ook is er een mooi
bedrag ontvangen van de soos van de Protestantse wijkgemeente
Leiden-Zuidwest. En.…… vanuit het caritasfonds van onze
parochie (Inter Parochiële Caritas Instelling ‘IPCI’) wordt dit bedrag
aangevuld met € 868,05 tot € 3.000., zijnde het bedrag dat de
Voedselbank nog nodig heeft voor de aanschaf van de tweede
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koelvitrine (de vitrine kost € 4.000 maar eerder had een actie van
leerlingen van de Hogeschool Leiden al € 1.000 opgebracht).
Hierdoor kan de vitrine al op korte termijn worden aangeschaft.
Alle gulle gevers heel hartelijk dank voor dit geweldige resultaat.
Dank ook aan het de IPCI voor het aanvullende bedrag. En
natuurlijk ook iedereen bedankt die de actie heeft helpen
organiseren. Ik laat jullie nog weten wanneer de koelvitrine door de
Voedselbank in gebruik wordt genomen.
Intussen houden we de ‘koffiepot’ in stand; het geld dat daarin
wordt gedaan reserveren we voor een nieuwe actie, later.
Namens werkgroep ‘goede doelen’, Jan Akerboom.
BUURTINITIATIEF ZUIDWEST
Eind 2017 kwamen vier mensen ( Ellis Ezinga en Anne Wipkink
van de PKN, Jan Akerboom van de parochiekern Lam Gods en Rob
Tijdeman van het Apostolisch Genootschap) bij elkaar voor een
nieuw initiatief om de saamhorigheid in de wijk te bevorderen. Dit
initiatief kreeg handen en voeten. Met een subsidie van de
gemeente Leiden en ‘morele’steun van Libertas, Topaz, Radius,
Stichting voor Elkaar, Raad van Kerken Leiden en de Christelijke
Gereformeerde kerk in Zuidwest zijn wij in 2018 aan de slag
gegaan.
Voor veel ouderen is het meedoen aan bingo niet voldoende. Er was
duidelijk behoefte aan zingeving en meer contacten met
buurtgenoten. Zuidwest is een wijk die de laatste jaren veranderd
is van samenstelling, waar veel ouderen wonen en waar ook veel
eenzaamheid voorkomt.
Wij organiseerden vier bijeenkomsten met onderwerpen die
herkenbaar en toepasselijk waren zoals: Pluk de dag, Natuur in
Leiden Zuidwest, Het belang van vrede, en als laatste onderwerp
Loslaten.
Voor elk onderwerp werden een of meer sprekers uitgenodigd.
Verder werd er geluisterd naar mooie muziek en zang van
beroepsmusici of begaafde amateurs. In de pauze werd genoten van
een hapje en drankje en vervolgens kregen de aanwezigen een
aantal vragen om in groepjes na te praten over het onderwerp.

5

De bijeenkomsten vonden plaats op vier verschillende locaties in
Zuidwest.
Het goede nieuws is dat ook in 2019 het buurtinitiatief door kan
gaan, nu met financiële steun van de stichting Carolusgulden.
De eerste bijeenkomst in 2019 zal zijn eind februari in het
restaurant van Rijn en Vliet, waarbij elke buurtbewoner welkom is.
Eric van Dommelen komt dan vertellen over zijn ervaringen als
wijkagent in Leiden Zuidwest. Hij is wijkagent in Leiden sinds
2011 met als taak zorg te dragen voor een schoon leef- en
woonklimaat. “Maar”, zo schrijft hij, “dat kan ik niet alleen.
Daarvoor heb ik de buurtbewoners nodig.” Die hulp krijgt hij
bijvoorbeeld van vele kanten als het politiebureau in de wijk
overstelpt wordt met kratten broodbeleg die Eric voor het zesde jaar
inzamelt om kinderen die afhankelijk zijn van de voedselbank iets
extra’s te geven met Kerstmis.
De middag zal muzikaal worden omlijst door Judien Luinenburg.
Ze is zangeres en speelt panfluit, dwarsfluit, bombo en gitaar. Ze
geeft lessen en workshops en is verder actief in buurthuizen,
kinderopvang en zorgsector.
Verzorgingstehuis Rijn en Vliet is gevestigd aan de Aaltje
Noorderwierlaan 1.
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.
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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ORIËNTATIEDAG VRONESTEYN

10 FEBRUARI 2019

Voor wie erover denkt priester of diaken te worden
Zondag 10 februari staan de deuren
Vronesteyn wijd open. Het Voorburgse
aan
de
Vliet
ontvangt
die
belangstellenden die nadenken over
plaats in de kerk.

van
huis
dag
hun

Misschien denk je erover priester te worden, maar weet je niet wat daar
allemaal bij komt kijken. Misschien denk je dat het diaconaat iets voor je
is, maar wil je eerst weten wat dat inhoudt. Of misschien wil je eens met
iemand praten omdat je gelooft dat je roeping voelt, maar...
Op de Oriëntatiedag kun je met al je vragen terecht bij de rector van de
priester- en diakenopleiding, maar ook bij de spirituaal (een geestelijk
leidsman die bij de opleiding is betrokken) en natuurlijk bij de studenten.
Je krijgt informatie over het opleidingstraject, de studie, de geestelijke
vorming, stages.
Je kunt het huis zien waar de studenten wonen, de kapel waar de
vieringen worden gehouden, de bibliotheek, de woonkamer.
De studenten kunnen je vertellen hoe het is om in Vronesteyn je vorming
en toerusting te krijgen en je bijvoorbeeld de studieboeken laten zien.
Om 14.00 uur wordt iedereen welkom geheten, daarna is er alle ruimte
voor informatie en vragen in twee groepen: een voor de belangstellenden
voor het priesterschap, de ander voor degenen die meer willen weten over
het diaconaat.
Vronesteyn is gemakkelijk met de trein te bereiken: vijf minuten lopen
vanaf halte Voorburg-Leidschendam. Laat je weten dat je komt?
(Wil je nu al meer weten, kijk dan op www.vronesteyn.nl.)
Graag tot ziens!
Rector Walter Broeders
T: 070 – 3873804
M: 06-271 401 17
E: w.broeders@bisdomrotterdam.nl
Adres: Park Vronesteyn 14, 2271 HS Voorburg
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OVERLEDEN
Op 22 december overleed 90-jarige leeftijd mevrouw Anna Maria
van der Meulen-Guldenmundt. Zij woonde in serviceflat
Schouwenhove. Op 28 december vond haar uitvaart plaats in de
Maria Middelareskerk.
Eveneens op 22 december overleed op 77-jarige leeftijd - na een
lang ziekbed – mevrouw Jacoba Hendrika Maria Schoof-Vierhout,
echtgenote van Ton Schoof, lid van onze beheercommissie. Haar
uitvaart vond plaats op 28 december vanuit de Maria
Middelareskerk.
Op Oudejaarsdag overleed op 81-jarige leeftijd mevrouw Maria
Huberta Weers-Juffermans. Zij woonde in de Händelstraat. Op
dinsdag 8 januari vindt haar uitvaart plaats vanuit de
Antoniuskerk.
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INTENTIES
Zondag 6 januari
Driekoningen

09:30 uur Antoniuskerk
Eucharistieviering
Pater Van Ulden
Voor de overledenen:
Ineke Buis-van Niel
Bas Prins
Anneke van der Meulen-Guldenmundt
Coby Schoof-Vierhout
Maria Huberta Weers-Juffermans

Zondag 13 januari

09:30 uur Maria Middelareskerk
Eucharistieviering
Pastoor Broeders
Voor de overledenen:
Tiny Koek
Nic van Cassel
Bas Prins
Anneke van der Meulen-Guldenmundt
Coby Schoof-Vierhout
Maria Huberta Weers-Juffermans

Zondag 20 januari
Week van gebed
voor eenheid christenen

10:00 uur Antoniuskerk
Oecumenische viering
pw. Marlène Falke en ds. Ellis Ezinga
Voor de overledenen:
Ouders Langezaal-Berbée
Maria Huberta Weers-Juffermans

Zondag 27 januari

09:30 uur Maria Middelareskerk
Eucharistieviering
Pastor Versteegen
Kinderkoor en kinderwoorddienst
voor de overledene(n):
Tiny Koek
Nic van Cassel
Anneke van der Meulen-Guldenmundt
Coby Schoof-Vierhout
Maria Huberta Weers-Juffermans
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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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