
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  
Zo 02 10:30 Eucharistieviering, pastoor Broeders Antoniuskerk 
Zo 02 19:00 Taizéviering Maria Middelareskerk  
V r 07 10:00 Eucharistieviering, pater Van Ulden Antoniuskerk 
   Tgv 1e vrijdag v/d maand. 
   Ontmoeting na afloop 
Zo 09 09:30 Viering van woord en gebed,  Maria Middelareskerk 
   kinderwoorddienst. 
Zo 16 09:30 Eucharistieviering, pater Van Ulden Antoniuskerk   
Vr 21 19:15 Film en Spiritualiteit Romanuszaal 
   Film ‘Erin Brockovich’ 
Zo  23 09:30 Eucharistieviering, pastoor Broeders Maria Middelareskerk 
Wo 26 19:00 Aswoensdag-viering Antoniuskerk 
Vr 28 18:00 Maaltijd Plus. Verdieping 
   Aanmelden gewenst Stevensbloem 269 
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COLUMN 

 

Heer wil mij verrassen. 
 
Het jaar is alweer een maand oud en achter de schermen bruist het van de 
plannen. Hoog op de agenda staat de uitdaging om een Missionaire Kerk te zijn. 
Hier in Regio Zuid geven we daar inhoud aan middels ons Laudato Si project 
waarmee we niet alleen echt zorg willen dragen voor de Schepping en de 
schepselen maar waarmee we ook naar buiten willen treden. In de trein naar 
huis kan ik dus mijn mond niet houden over al deze positieve roering en 
inspiratie. De aanleiding, is een vraag naar het kruis dat ik om mijn nek draag. 
Mijn enthousiasme wordt aanhoort en met wedervraag beantwoordt. “Waar 
helpt geloven jou ?” Hier is een kort en krachtig antwoord nodig. De trein en de 
tijd snellen voort. Ik citeer wat Paus Franciscus tegen de jongeren heeft gezegd 
en betrek het op mezelf. Geloven helpt mij om ‘de hoop te bewaren, me door 
God te laten verrassen en in vreugde te leven’. Bij aankomst zie ik in vogelvlucht 
ook de momenten dat me dat niet lukt. Graag deel ik dus de tip van de maand: 
als het me moeite kost de hoop te bewaren, gebeurtenissen mij de vreugde 
ontnemen dan bidt ik: “Heer, wil mij verrassen”. Ik mag u zeggen, Hij heeft me 
daarin nog nooit teleurgesteld. Je moet de verrassing natuurlijk wel willen zien. 

 
PW Marlène Falke-de Hoogh, Belhamel    

 

 

OVERLEDEN 

 

Op 10 januari overleed Herman Jongen; hij werd 90 jaar. Herman was een 
betrokken parochiaan en zanger van ons koor; dat hield hij vol tot eind vorig jaar 
zijn gezondheid hem dat onmogelijk maakte. Op 17 januari namen wij afscheid 
van Herman in een viering in de Maria Middelareskerk. 
 
Op 11 januari overleed Marina Maas-Gelauff  op 79-jarige leeftijd. Zij woonde 
aan de Apollolaan. Marina was jarenlang secretaresse van het Dekenaat Leiden. 
De uitvaartdienst vond plaats op 20 januari op Begraafplaats Rhijnhof.  
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JAARVERSLAG M25-LEIDEN 

 

Het diaconaal jongerenproject M25-
Leiden heeft een mooi jaarverslag 2019 
uitgebracht.  
Meer weten over alle activiteiten van 
M25 in 2019? Het verslag is digitaal 
verkrijgbaar op het secretariaat 
(secreteriaat@lamgodsleiden.nl) 
 

 

 

 

FILM EN SPIRITUALITEIT                                   21 FEBRUARI 

 

Thema van alle films is ‘Zorg voor de schepping en de schepselen’. De films 
worden vertoond in  de Romanuszaal (acherzijde Hartebrugkerk). Vrijdagavond 
21 februari  om 19:00 uur de film “Erin Brockovich”.  
Erin Brockovich is een biografische dramafilm uit 2000 onder regie van Steven 
Soderbergh. Het verhaal hiervan is gebaseerd op de waargebeurde geschiedenis 
van de echte Brockovich, die persoonlijk een juridische strijd aanging met de 
Pacific Gas and Electric Company.  
De film werd genomineerd voor vijf Oscars, Daarnaast kreeg de productie ruim 
25 andere prijzen toegekend. 

 

ASWOENSDAG                                                     26 FEBRUARI 

 

Na carnaval begint op Aswoensdag de 40-dagentijd, de voorbereidingstijd op 
Pasen. In deze periode worden we opgeroepen ons te bezinnen en onze 
levensstijl te versoberen. In de viering op Aswoensdag (19:00 uur Antoniuskerk) 
laten we ons tekenen met het askruisje met de oproep: ‘Bekeer u en geloof in de 
Blijde Boodschap’.  In de 40-dagentijd houden we op de woensdagavonden 4, 11 
en 25 maart en 1 april onze oecumenische vastenvieringen en op 18 maart de 
sobere maaltijd. Hierover meer in het Mededelingenblaadje van maart. 
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BUURTINITIATIEF ZUID-WEST                          26 FEBRUARI 

 

Woensdag 26 februari, van 14.00 uur tot 16.30 uur, is het Buurtinitiatief, dat 
garant staat voor: een actueel verhaal door een bevlogen spreker, mooie muziek, 
en een goed gesprek in een gezellige sfeer. Deze keer gaan we in gesprek met 
Piet de Boer die zijn lange leven lang kunstenaar is en woont in Zuid-West. De 
bijeenkomst vindt plaats in het gebouw van het Apostolisch Genootschap (Cesar 
Frankstraat 38) . Het ensemble “Rendez-vous” (1 pianist, 2 violisten, 1 altviolist, 1 
cellist, 1 bassist en 1 klarinettist!) zal de middag muzikaal omlijsten. Welkom 
iedereen! 

Anne Wipkink, Ellis Ezinga, Rob Tijdeman, Jan Akerboom 
 

 

MAALTIJD PLUS                                                28 FEBRUARI 

 

Op vrijdag 28 februari is er weer ‘Maaltijd Plus’ in de Verdieping (Stevensbloem 
269). Dominee Piet  Warmenhoven houdt dan een inleiding over de profeet Jona 
en Reggy van West zorgt weer voor een heerlijke maaltijd. De bijeenkomst begint 
om 18:00 uur en duurt tot ongeveer 20:30 uur. U kunt zich aanmelden via de 
intekenlijst achterin de kerk. 

 

 

ROMEREIS                                                       22-28 MEI 2020 

 
De reis naar Rome met pastoor Broeders is volgeboekt. Met zo’n 35 personen 
gaan we van 22 tot en met 28 mei Rome verkennen in de voetsporen van onze 
parochiepatronen Petrus en Paulus. In april komt er een bijeenkomst voor de 
deelnemers, om met elkaar kennis te maken en meer informatie te ontvangen 
over het programma. 
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OECUMENISCHE ZANGDIENST 15 MAART 

 

Zondag 15 maart wordt in de Antoniuskerk een oecumenische zangdienst 
gehouden. Dat wil zeggen, het is een ‘gewone’ kerkdienst o.l.v. pastoraal werker 
Marlène Falke en dominee Ellis Ezinga, waarin we uit de Bijbel lezen, een korte 
overweging houden en gebeden uitspreken….. maar de liederen die we zingen 
worden interactief gekozen: door u allen! Dit gaat als volgt: 
Iedereen kan van te voren drie van zijn/haar 
favoriete liederen opgeven. Doe dit door 
middel van de groene formulieren die 
achterin de kerk liggen. De vier meest 
gekozen liederen van de parochie en de vier 
meest gekozen liederen van de gemeente 
worden gezongen. Veel zingen dus, in totaal 
acht liederen! Het groene formulier kan tot 
uiterlijk 23 februari worden ingeleverd bij 
Jan Akerboom, Irma Leune, Hans Bots of Leo 
Onderwater. 

 

KOFFIEZETTEN EN SCHOONMAKEN 

 
Onze beide kerkgebouwen moeten een paar keer per jaar worden 
schoongemaakt door een ploegje mannen en vrouwen. Een extra paar handen  is 
hierbij door het vertrek van mensen zeer welkom.  
 
In de Maria Middelareskerk zoekt de ploeg die koffiezet voor na de 
zondagsviering versterking.   Het gaat om eens in de twee maanden.  
Iets voor U? Het secretariaat hoort het graag. 
 

 

 

 

 

ORIËNTATIEDAG VRONESTEYN                        15 MAART 
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PASTORAAT VERPLEEGHUIS ZUIJDTWIJCK 

 
In verpleeghuis Zuijdtwijck wordt  iedere 2 weken een kerkdienst gehouden , 
beurtelings een RK-viering en een Prot. dienst. 
Zuijdtwijck is op zoek naar enthousiaste en betrokken mensen, die 1 of 2 keer 
per maand een bewoner van het verpleeghuis in de gelegenheid stelt om deel te 
nemen aan de viering (een bewoner ophalen van de afdeling, naar de kerkdienst 
brengen en  begeleiden tijdens de viering en na de viering en het koffiedrinken 
weer terug brengen naar de afdeling). Voor meer informatie: geestelijk verzorger 
Tomas van Driel (t.vandriel@topaz.nl). 
De vieringen in  februari zijn op 1 febr. (RK), 15 febr. (Prot)29/2 Eucharistie met 
ziekenzalving. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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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INTENTIES 

 
Zondag 2 februari  09:30 uur Antoniuskerk 
  Eucharistieviering, pastoor Broeders 
     
  t.g.v. een verjaardag 
   
  Voor de overledene(n): 
  Ouders Langezaal-Berbée 
 
  19:00 uur Maria Middelareskerk, Taizéviering 
    
Zondag  09 februari  09:30 uur Maria Middelareskerk  

 Viering van woord en gebed met 
kinderwoorddienst  

   
  Uit dankbaarheid 
    
  Voor de overledene(n): 
  Catherine Schrama en familie Schrama-de Moel  
 
Zondag 16 februari  09:30 uur Antoniuskerk 
  Eucharistieviering, pater Van Ulden 
   
  Voor de overledene(n): 
  Johanna de Koning-van Rijn 
  Peter Faber 
  Bas en Henk Buis 
 
Zondag 23 februari   09:30 uur Maria Middelareskerk 
  Eucharistieviering, pastoor Broeders 
 
 Voor de overledenen: 
 Ineke Buis-van Niel 
 Pauline Buis 
  
 Voor het slagen van een operatie 
 


