“Mededelingenblaadje”

Lam Gods – Leiden

Secretariaat:
Boshuizerlaan 13, 2321 SG Leiden
telefoon 071-5310162
e-mail secr@lamgodsleiden.nl
open op dinsdag van 09:30 tot 11:30 uur

De Goede Week en Pasen 2019
Vieringen in Regio Zuid
(Hartebrug-Lam Gods-Petrus)

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

APRIL 2019
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19.00 uur Eucharistieviering Antoniuskerk

11.00 uur Kruisweg voor kinderen (7+) Hartebrugkerk
15.00 uur Kruisweg voor kinderen (7+) Maria Middelareskerk
Kruisweg voor kinderen (7+) Petruskerk
15.00 uur Kruisweg Hartebrugkerk
19:00 uur Oecumenische Goede Vrijdagviering Antoniuskerk
19.00 uur Plechtigheden van Goede Vrijdag Hartebrugkerk

zaterdag 20 April
21.00 uur Paaswake Petruskerk

Paaszondag 21 April

9.30 uur Eucharistieviering Maria Middelareskerk
11.15 uur Eucharistieviering Hartebrugkerk
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Oecumenische vastenviering
Bijbelavond o.l.v. Marieke Maes
Viering 1e vrijdag van de maand
Ontmoeting aan de koffie na afloop
Viering van woord en gebed, werkgroep
Meditatie rond het Hongerdoek
Catechese over paus Franciscus (vervolg)
Pastoor Broeders en pw. Bas van Pampus
Oecumenische vastenviering
Palmpasenstokken maken voor de
kinderen
Eucharistieviering met palmprocessie,
kinderkoor en kinderwoorddienst.
Pater Van Ulden.
Herdenking Jodenvervolging
Viering Witte Donderdag (Paastriduüm)
(Kinder-)kruisweg
Oecumenische Goede Vrijdagviering
Goede Vrijdagviering (Paastriduüm)
Paaswake, Pater van Ulden
Eerste Paasdag, eucharistieviering
Pastoor Broeders
Maaltijd Plus, inleider Marieke Maes
Film met nabespreking
Viering van woord en gebed
Marlène Falke, pastoraal werker
Eucharistieviering Schouwenhove

dagkapel Antoniuskerk
pastorie Antoniuskerk
Antoniuskerk
Antoniuskerk
Petruskerk
pastorie Petruskerk
dagkapel Antoniuskerk
Maria Middelareskerk
Maria Middelareskerk
Marekerk
Antoniuskerk
Maria Middelareskerk
Antoniuskerk
Hartebrugkerk
Petruskerk
Maria Middelareskerk
Verdieping
Romanuszaal
Maria Middelareskerk
Schouwenhove

EEN MEDITATIE ROND HET HONGERDOEK

PETRUSKERK ZONDAG 7 APRIL

Ieder jaar wordt er voor
de veertigdagentijd een
hongerdoek gemaakt.
Het is een onderdeel
van de Vastenactie. Dit
jaar
draagt
het
hongerdoek het thema:
‘Mens waar ben je?’,
naar de vraag die God
stelt aan de eerste
mensen als zij zich voor
Hem verborgen houden
na het eten van de
boom van goed en kwaad (gem 3:9). Dit hongerdoek is te bewonderen in de SintPetruskerk. Op zondag 7 april van 15.00 -15.30 uur willen we aan de hand van dit
hongerdoek een half uurtje mediterend stil staan bij die vraag: ‘Mens waar ben
je?’. Een vraag naar ons staan in de wereld, onze verantwoordelijkheid voor de
wereld, voor elkaar, voor onszelf en voor onze relatie met God. Grote vragen die
al kijkend en biddend bij de verschillende afbeeldingen op het hongerdoek,
richting krijgen. De meditatie wordt begeleid door pastoraal werker Marlène
Falke en Cathalijne Louwes, lid van de Pastoraatgroep. Wij zien uit naar uw
komst. Op de website van de Vastenactie leest u meer over hongerdoeken en
een tentoonstelling in Utrecht.
DE INVLOED VAN PAUS FRANCISCUS

MAANDAG 8 APRIL
Maandag 8 april van 20:00 tot 21:30
uur in de pastorie van de Petruskerk.
De tweede catechese bijeenkomst over
onze Paus. De avond staat onder
leiding van pastoor Broeders en
pastoraal werker Bas van Pampus.
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Zondag 21 april
Eerste Paasdag

09:30 uur Maria Middelareskerk
Eucharistieviering Pater Van Ulden
Voor de overledenen:
Ineke Buis en Margaretha Prins-Devilee
Bas en Henk Prins
Mart van der Meer
Hans en Pieter Noordman
Lien Balk

Zondag 28 april

09:30 uur Maria Middelareskerk
Viering van woord en gebed,
Pastoraal werker Marlène Falke
Voor de overledenen:
Hans Noordman
Coby Schoof-Vierhout

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
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OVERLEDEN

COLUMN ‘LEATARE’

Op 20 maart overleed mevrouw Johanna Alida Cornelia de Koning-van Rijn op de
leeftijd van 85 jaar. Zij woonde aan de Count Baesiekade. Wij namen afscheid
van haar op 27 maart in een viering in de Maria Middelareskerk.

Onderstaande bijdrage was bedoeld voor plaatsing voorafgaand aan zondag
Laetare (4e zondag van de vasten); dat is niet gelukt, maar we willen u deze
bijdrage niet onthouden:

INTENTIES
Zondag 7 april

09:30 uur Antoniuskerk
Viering van woord en gebed
Voor de overledenen:
Cornelia van Hemerik
Johanna de Koning-van Rijn

Zondag 14 april
Palmzondag

09:30 uur Maria Middelareskerk
Eucharistieviering Pater van Ulden
Kinderwoorddienst, kinderkoor en palmprocessie
Voor een jarige zoon
Voor de overledenen:
Bas Prins
Coby Schoof-Vierhout
Familie Schrama-de Moel
Ouders Van der Heijden-van de Poll
Johanna de Koning-van Rijn
Joost Carras

Er is zoveel om ons over te verheugen.
En dan is het alweer halfvasten, het weekend van Laetare: ‘Verheugt U’. De naam
van deze zondag is ontleend aan Jesaja 66 vers 10: ‘Laat allen die Jeruzalem
liefhebben zich met haar verheugen en juichen om haar’. In de lezingen staat
deze vreugde centraal, vreugde om wat verloren leek en teruggevonden: een
munt, een schaap, een zoon. Er is veel onrust in onze wereld en in onze Kerk:
We horen over schietpartijen ver weg en in eigen land, over misbruik in de Kerk
en geharrewar over kerkgebouwen, over politieke stellingname waarbij de ene
mens meer waard lijkt dan de andere. Het maakt dat veel mensen zich
onmachtig en zelfs verloren voelen. ‘Verheugt U’, lijkt dan van ver te komen, van
boven de wereld en buiten de tijd. In het evangelie horen we hoe een zoon na
vele omzwervingen en ontberingen terugkeert. Wat mij dierbaar is aan dit
evangelie is dat de Vader elke avond uitziet over de velden om te zien of de
jongste zoon die is weggegaan misschien vandaag terugkeert. Het geeft mij het
vertrouwen dat er een God is die naar ons omziet en uitziet. Midden in alles wat
er op ons afkomt mogen wij ons gezocht en bemind weten. En dat nu is een
reden om ons te verheugen. Laetare!
Pw Marlène Falke
VOOR KINDEREN:
PALMPASENSTOKKEN MAKEN

Donderdag 18 april
Witte Donderdag

19:00 uur Antoniuskerk
Eucharistieviering pater Van Ulden
Voor de overledenen:

13 APRIL

Op zaterdag 13 april om 14:00 uur palmpaasstokken maken in de Maria
Middelareskerk. Voor materiaal wordt gezorgd. Op Palmpasen, zondag 14 april,
om 09:30 uur is de viering. De kinderen lopen dan met hun versierde
palmpaasstok mee in de palmprocessie.
(KINDER-)KRUISWEG

19 APRIL

Op Goede Vrijdag, 19 april om 15.00 uur Kruisweg voor de kinderen in de Maria
Middelareskerk.
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BOEKENMARKT

13 EN 14 APRIL

In het weekend van 13 en 14 april organiseert de Werkgroep Diaconie van de
Petruskerk weer een boekenmarkt in het Petruszaaltje. We hebben veel nieuwe
boeken ontvangen, waarvoor dank. Dit wordt dan ook een boekenmarkt met een
ruim assortiment aan nieuwe schrijvers en titels. De openingstijden zijn zaterdag
13 april van 11:00 tot 16:00 uur en zondag 14 april van 12:30 tot 15:30 uur.
Locatie: Petruszaal naast de Petruskerk.
MET PASTOOR BROEDERS NAAR DE PASSION IN DORDRECHT

18 APRIL
Voor jongeren

Op Witte Donderdag 18 april
gaat pastoor Broeders met
tieners en jongeren naar de
Passion in Dordrecht. Als je
wilt kun je mee. De bus
vertrekt om 16:30 uur vanaf
de Goede Herder-kerk in
Zoeterwoude-Rijndijk. Om
18:00
uur
wordt
de
eucharistie met de bisschop gevierd, daarna lopen wij de tocht. Indien er plaats is
kunnen ook ouders mee. Opgeven bij pastoor Broeders: 06-27140117 of
w.p.l.broeders@gmail.com
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.

Vervolg volgende bladzijde:
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TERUGBLIK: SOBERE MAALTIJD 27 MAART
Op 27 maart hadden we onze sobere maaltijd, samen met de protestantse
wijkgemeente, met een record aantal deelnemers van ongeveer 40
personen….EN een geweldige opbrengst voor het goede doel waarvoor we
collecteerden: Zwemles voor taalcursisten, voor nieuwkomers in onze
samenleving: we mochten het bedrag van € 365,00 hiervoor overmaken naar
Diaconaal Centrum De Bakkerij. Dank voor uw gulle gaven.

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, vooral van jonge
meisjes. Onze bijdrage betekent dan ook veel meer dan alleen schoon water,
want water verandert alles!
MAALTIJD PLUS

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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26 APRIL

Vrijdag 26 april is er weer een Maaltijd Plus om 18.00 uur in de Verdieping in de
Stevenshof. Catechete Marieke Maes houdt een inleiding over de ‘Handelingen
der Apostelen’, als biografie van de Geest – een voorbereiding op Pinksteren.
Onze kok Reggy van West bereidt weer een smaakvolle maaltijd. Een ieder is van
harte uitgenodigd. Meldt u zich wel even aan (intekenlijst ligt achterin de kerk).
FILMAVOND IN DE ROMANUSZAAL

26 APRIL

Vrijdagavond 26 april, aanvang 19:15 uur. Na afloop wordt de film besproken
o.l.v. pastoraal werker Marlène Falke. Inloop met koffie vanaf 19.00 uur.
Iedereen is welkom, toegang en consumpties gratis.
Aanmelden bij: arendse.corry@hetnet.nl
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TERUGBLIK: WERELDGEBEDSDAG 1 MAART
Vrijdag 1 maart jl. was de Wereld gebedsdag dienst in de Antonius kerk. Het was
een feestelijke, inspirerende samenkomst van mannen en vrouwen uit
verschillende kerken. Naast teksten waren er liederen om met elkaar te zingen
waarbij het Koor van de Lam Gods parochie ons allen ondersteunde. De liturgie
zoals die door vrouwen uit Slovenië gemaakt is stond centraal. Het thema van de
dienst was de gelijkenis van Jezus over de uitnodiging voor het feest ( Lucas 15: ).
De overdenking werd door 3 vrouwen gehouden die daarbij van gedachten
wisselden over het thema. Ze ontdekten dat de gelijkenis niet alleen gaat over
ons als genodigden van het feest maar ook over ons als uitnodigers. Hoe nodigen
wij mensen uit in onze kerkelijke kring, zijn we gastvrij. In de traditie van de
wereld gebedsdag in Leiden stonden voor in de kerk voorwerpen die met
Slovenië te maken hadden: de natuur, opbrengsten van het land attributen om in
Slovenië rond te lopen etc. Daarnaast stond vooraan in de kerk een prachtig
gedekte tafel: met glimmende glazen, brood, druiven een potica (Sloveens
gebak). Dus elke keer als het ging over de uitnodiging voor het feest en
deelnemen aan de tafel was de gedekte tafel een herinnering aan het thema van
de dienst.

Na de dienst was er ruimte voor ontmoeting, wat drinken en wat lekkers. Op 6
maart 2020 is er weer een Wereldgebedsdag. De liturgie komt dan uit Zimbabwe.
Sylvania Oosterling en Rietje van Wijlen
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