MAART 2019

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

AGENDA MAART
vr 01 20:00 viering Wereldgebedsdag
Antoniuskerk
m.m.v. Lam Godskoor
zo 03 09:30 eucharistieviering
Antoniuskerk
Pastoor Broeders
wo 06 19:00 viering Aswoensdag
Antoniuskerk
Marlène Falke, pastoraal werker
zo 10 09:30 eucharistieviering, pater Kurvers
Maria Middelareskerk
na afloop presentatie Vastenactie 2019
wo 13 19:00 oecumenische vastenviering
Antoniuskerk
zo 17 09:30 woord- en gebedsviering
Antoniuskerk
Paasbrodenactie De Bakkerij
zo 17 19:00 Taizé-viering
Maria Middelareskerk
ma 18 20:00 Catechese: De invloed van paus Franciscus pastorie Petruskerk
Pastoor Broeders en pw. Bas van Pampus
wo 20 19:00 oecumenische vastenviering
Antoniuskerk
do 21 20:00 Bijbelavond o.l.v. Marieke Maes
pastorie Antoniuskerk
vr 22 19:00 Filmavond met nabespreking
Romanuszaal
o.l.v. Marlène Falke, pastoraal werker
zo 24 09:30 eucharistieviering, pastoor Broeders
Maria Middelareskerk
kinderkoor en kinderwoorddienst
Paasbrodenactie De Bakkerij
wo 27 18:00 sobere maaltijd, oecumenisch
Antoniuskerk
Vr 29 18:00 Maaltijd Plus
de ‘Verdieping’
Za 30 14:00 Regiobijeenkomst Regio Zuid
Antoniuskerk
zo 31 09:30 eucharistieviering
Maria Middelareskerk
pater Van Ulden

Wie niet is zoals deze ‘Klimaatspijbelaars’

Omdat ik vlak bij het Malieveld woon in Den Haag ben ik mijn licht gaan opsteken
bij de scholierenprotesten, de ‘Klimaatspijbelaars’. Wat ik daar hoorde en zag
had niets met spijbelen te maken. Ik werd aangesproken en ze wilden weten wat
ik voor de aarde deed. Ik heb ze verteld over de paus en Laudato Si en hoe wij
thuis proberen te leven vanuit een ‘zero waist’ principe, ofwel zo min mogelijk
afval creëren. Een mooi ontmoeten, verschillende vertrekpunten met hetzelfde
doel. Ik ben nog even blijven staan en werd aangestoten door een oudere heer.
Hij wees mij op een bord met een spelfout en gaf aan dat hij het klimaatgedoe
maar flauwekul vond. Zijn motto was: ‘ze kunnen beter leren spellen dan
spijbelen’. En dan zie ik het opeens voor me. Jezus daar op het Malieveld die
tegen mijn buurman en zovele anderen zegt: ‘Laat deze kinderen bij me komen,
houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij’.
We moesten ze maar eens serieus gaan nemen deze jonge erfgenamen van het
Rijk van God, deze hoeders van Zijn schepping. Alleen al omdat er heel wat meer
op het spel staat dan het klimaat alleen.
Marlène Falke-de Hoogh, pastoraal werker
WERELDGEBEDSDAG ANTONIUSKERK

VRIJDAG 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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TAIZÉ-VIERING OP 17 MAART
In Taizé in Frankrijk is een oecumenische
klooster- gemeenschap gevestigd. In een
Taizé-viering wordt je uitgenodigd om te
zoeken naar verbondenheid met God
door gebed, zingen, stilte en persoonlijke
bezinning.
Op 17 maart houden we samen met onze
protestantse broeders en zusters zo’n
viering. Om 19:00 uur in de Maria
Middelareskerk
Taizé-viering in de Maria Middelareskerk in 2007

VASTENVIERINGEN EN SOBERE MAALTIJD
Op de woensdagen 13 en 20 maart en 3 den 10 april is er een oecumenische
vastenviering om 19:00 uur in de dagkapel van de Antoniuskerk.
Op woensdag 27 maart houden we onze sobere maaltijd (oecumenisch) in de
Antoniuskerk met speciale aandacht voor het project: ‘Zwemles voor
taalcursisten’ van De Bakkerij. Achterin de kerk komt een intekenlijst; u kunt zich
ook aanmelden op secretariaat@lamgodsleiden.nl
Overzicht van de vieringen in de Goede Week en met Pasen komt in het
volgende Mededelingenblaadje en in Rondom de Kerk.

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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VASTENACTIE 2019
Even je handen wassen, een glas water pakken, de
wc doortrekken of thee zetten: we staan er in
Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is
dat we kranen in huis hebben waar altijd schoon,
veilig water uit komt. In grote delen van de wereld
is water ver weg en vaak onveilig. De Vastenactie
steunt dit jaar waterprojecten in Niger, Congo,
Sierra Leone, Nicaraqua en Indonesië die zorgen
voor infiltratiesystemen, putten, pompen of
opslagtanks. Lees meer over deze projecten op www.vastenactie.nl. Oplossingen
die schoon water brengen bij de mensen die het nodig hebben. Als een
waterpunt vlakbij een school wordt gebouwd, zorgt het bijvoorbeeld voor
grotere presentie, met name van jonge meisjes. Onze bijdrage betekent dan ook
veel meer dan alleen schoon water, want water verandert alles!
Op de 1e zondag van de vasten, 10 maart, na afloop van de viering vertonen we
drie korte filmpjes over de Vastenactie 2019. Tot en met Pasen kunt u uw
bijdrage aan de Vastenactie deponeren in de bruine kist (Antoniuskerk) of witte
melkbus (Maria Middelareskerk) achterin de kerk.
OPROEP: VRIJWILLIGERS VOOR DE WERKGROEP ‘EERSTE H. COMMUNIE’
Kinderen tussen 7 en 10 jaar enthousiast maken voor het geloof, dat wil jij toch
ook! Kom een kinderbijeenkomst bijwonen op zondagochtend waarin we de
kinderen voorbereiden op een Eerste Heilige Communie. De werkgroep zoekt
namelijk versterking voor dit jaar. En we dragen onze kennis graag over aan
nieuwe vrijwilligers die volgend jaar de voorbereiding op zich willen nemen.
Jolien en Nicolien vertellen jullie graag meer over de leuke periode van
voorbereiding met de communicantjes en de Eerste Communieviering op 26 mei
als prachtig hoogtepunt.
Informatie bij:
Nicolien (nicolienjoziasse@gmail.com), Jolien (ralphenjolien@gmail.com) en
Irma (pleune@ziggo.com).
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PAASBRODENACTIE DE BAKKERIJ
Iedere twee jaar houdt Diaconaal Centrum
De Bakkerij een paasbrodenactie. De
Paasbrodenactie kent een lange traditie. De
Bakkerij ontleent niet voor niets haar naam
aan de oude Armenbakkerij die eeuwenlang
brood bakte voor Leidse gezinnen, die in
zware economische tijden maar moeilijk de
eindjes aan elkaar konden knopen. De
paasbroden (400gr) kosten € 5,00, waarvan
per brood € 1,50 te goede komt aan De Bakkerij.
Met de bestelling van dit paasbrood zorgt u voor een feestelijke aanvulling op uw
ontbijttafel en geeft u het werk van De Bakkerij een welkom steuntje in de rug.
Op de zondagen van 17 en 24 maart, na de viering, kunt u een Paasbrood
bestellen; graag contant afrekenen bij bestelling. Op Palmzondag 14 april, na de
viering worden de broden uitgeleverd.
CATECHESEAVONDEN IN MAART
Er is een gevarieerd catechese aanbod op diverse locaties in onze parochie. Alle
details zijn te vinden in de folder die achterin de kerk ligt.
De invloed van Paus Franciscus.
Maandag 18 maart en maandag 8 april van 20:00 tot 21:30 uur in de pastorie van
de Petruskerk. Onze paus blijft oproepen tot bekering en naastenliefde. De
avonden staan onder leiding van pastoor Broeders en pastoraal werker Bas van
Pampus.
Bijbelavonden.
Donderdag 21 maart en donderdag 4 april. Onder bezielende leiding van
catechete Marieke Maes bestuderen we de lezingen van een bepaalde zondag.
De avonden zijn in de pastorie van de Antoniuskerk en beginnen om 20:00 uur.
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Maaltijd Plus.
Vrijdag 29 maart. Rond een maaltijd met elkaar in gesprek over een boeiend,
vaak religieus onderwerp. In de ‘Verdieping’, Stevensbloem 269. Vanaf 18:00 uur.
Aanmelden op de lijst achterin de kerk.
Filmavonden in de Romanuszaal:
Vrijdagavond 22 maart, 26 april, 24 mei en 21 juni. Aanvang 19:15 uur. Na afloop
wordt de film besproken o.l.v. pastoraal werker Marlène Falke. 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

BUURTINITIATIEF ZUIDWEST
Op vrijdag 22 februari vond de 5e bijeenkomst plaats
van het Buurtinitiatief Leiden Zuidwest. Dit maal
waren we te gast bij verzorgingscentrum Rijn en Vliet.
Wijkagent Eric van Dommelen vertelde over zijn werk
in Leiden Zuidwest: politiewerk is
meer dan alleen boeven vangen.
Zangeres Judien Luinenburg zorgde voor de muzikale
omlijsting, met haar zongen we veel bekende liederen.
De eerstvolgende bijeenkomst van het Buurtinitiatief is op
dinsdag 21 mei in het gebouw van het Apostolisch
Genootschap aan de Caesar Franckstraat. Onze gastspreker is
dan de Leidse stadsdichter Marianne van Velzen.

6

OVERLEDEN
Op 18 februari overleed Pater Henk Pot in de leeftijd van 91 jaar. Pater Pot was
van 1980 tot 1993 pastoor van de Leonardusparochie aan de Haagweg; vanaf
1985 – na het overlijden van pastoor Knibbeler, had hij daarbij ook nog eens
enkele jaren de zorg voor de Maria Middelaresparochie.
Pater Pot woonde de laatste jaren in Valkenburg (Limburg). Zijn afscheidsviering
vond plaats op 25 februari in de parochiekerk Sint Pieter-Boven in Maastricht.
INTENTIES
Zondag 3 maart

09:30 uur Antoniuskerk
Eucharistieviering Pastoor Broeders
Voor de overledenen:
Hans en Pieter Noordman

Zondag 10 maart

09:30 uur Maria Middelareskerk
Eucharistieviering Pastor Kurvers
Voor de overledenen:
Familie Schrama-de Moel

Zondag 17 maart

09:30 uur Antoniuskerk
Viering van woord en gebed
Voor de overledenen:
Ouders Vreeburg-Beenakker

Zondag 24 maart

09:30 uur Maria Middelareskerk
Eucharistieviering Pastoor Broeders
Kinderkoor en kinderwoorddienst
Voor de overledenen:
Ineke Buis-van Niel en Bas Prins,
Coby Schoof-Vierhout

Zondag 31 maart

09:30 uur Antoniuskerk
Eucharistieviering Pater van Ulden
Voor de overledenen:
Pieter Noordman
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