
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 05 09:30 Eucharistieviering pastoor Broeders Antoniuskerk 
  14:00 Driekoningenviering voor peuters en Petruskerk 
   Kleuters, met muziek, een verhaal en 
   Knutselen  
Di 07 19:30 Film en gesprek. ‘The two popes’. Pastorie Petruskerk 
   Nabespreking o.l.v. Bas van Pampus 
Zo 12 09:30 Eucharistieviering pastoor Broeders Maria Middelareskerk  
V r 17 16:30 Nieuwjaarsontmoeting De Bakkerij De Bakkerij 
Zo 19 10:00 Oecumenische viering i.h.k.v. de Week Antoniuskerk 
    Van Gebed voor de eenheid. 
  15:00 Nieuwjaarsreceptie parochie De Goede Herderkerk 
   Alle actieve vrijwilligers zijn uitgenodigd. Zoeterwoude-Rijndijk 
VR 24 19:15 Film en Spiritualiteit Romanuszaal 
Zo  26 09:30 Eucharistieviering pater Van Ulden Maria Middelareskerk 
   Met kinderwoorddienst 
Vr 31 18:00 Maaltijd Plus. Marlène Falke houdt Verdieping 
   Inleiding over encycliek Laudato Si’ (Stevensbloem 269) 

 
Vooruitblik op februari: 
Zo 02 19:00 Taizé-viering Maria Middelareskerk 

 
 
 
 

JANUARI 2020 

mailto:secr@lamgodsleiden.nl
http://www.lamgodsleiden.nl/
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COLUMN 

 

365 dagen Oud en Nieuw                                                     
  Een terugblik 

 
Heeft u zich ook wel eens afgevraagd wat er nu zo bijzonder is aan de avond van 
31 december? Wat nu maakt dat we zo nadrukkelijk stil staan bij de wisseling van 
het jaar? We doen dat bijvoorbeeld niet op Christuskoning, de laatste dag van 
het kerkelijk jaar. En zeker niet iedereen viert de vooravond van zijn of haar 
verjaardag. Toch hebben we blijkbaar behoefte om bij het wisselen van het jaar 
een ogenblik stil te staan, terug te kijken, vooruit te zien en voornemens te 
maken. Een pas op de plaats. Als gelovige mensen hoeven we wat dat betreft 
niet te wachten op de wisseling van het jaar. Het sacrament van Boete en 
Verzoening is ook zo’n pas op de plaats. Van terugkijken en vooruit zien, spijt 
betonen over wat misging, voornemen het anders te doen en vergeving krijgen. 
En daarbij ook nog eens weten dat je er niet alleen voorstaat. Dat hebben we 
met Kerst nadrukkelijk gevierd, dat God zich door Mens te worden in liefde naar 
ons toebuigt; Emmanuel God-met-ons. Soms vergeet je hoe rijk we zijn, 365 
dagen ‘Kerstmis’ God-met-ons, 365 dagen ‘Oud en Nieuw’ met terugzien en 
opnieuw mogen beginnen.                

 PW Marlène Falke-de Hoogh, Belhamel    

 

 

Eerste H. Communie en H. Vormsel. 

 
De Eerste Heilige Communie zal plaatsvinden op zondag 7 juni 2020. De eerste 
voorbereidingsmiddag is op woensdag 29 januari van 14.30 uur tot 16.00 uur. De 
eerste ouderavond is op dinsdag 21 januari a.s. van 20.00 tot 21.45 uur in de 
Petruszaal (links naast de kerk). De brieven met informatie liggen achterin de 
kerk op de lectuurtafel. Opgave en/of informatie graag per email op 
secretariaat@lamgodsleiden.nl. 
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Het Heilig Vormsel zal op zaterdag 16 mei om 19.00 uur worden toegediend door 
onze bisschop. Voor tieners is er een voorbereidingstraject. Dit start op 
donderdag 16 januari. De eerste ouderavond is op dinsdag 14 januari a.s. van 
20.00 tot 21.30 uur in de Petruszaal (links naast de Petruskerk). Zie de brief en 
inschrijvingsformulier achterin de kerk op de lectuurtafel. Voor meer informatie 
en/of opgave kunt u contact opnemen met Bas van Pampus: 
pwbasleiden@gmail.com of 06-52246826  

 

 

Film “The two popes” 

 
Dinsdagavond 7 januari om half 8 wordt in de pastorie van de Petruskerk de film 
vertoond “The Two Popes” (“De twee pausen”). Een film gebaseerd op het 
aftreden van Paus Benedictus en de verkiezing van Paus Franciscus in 2016. Na 
afloop gaan we met elkaar in gesprek over de film o.l.v. pastoraal werker Bas van 
Pampus. 
 

 

Film en Spiritualiteit 

 

He thema van ‘Film en Spiritualiteit’ in het seizoen 2019-2020 is “onze zorg voor 
de schepping”, aansluitend op het Laudato Si’-jaar in Regio Zuid. Op vrijdag 24 
januari de eerste film: ‘The biggest little farm’. Een hoopvolle film over hoe de 
mens in harmonie met de natuur kan leven.  De film, in de Romanuszaal,  begint 
om 19:15 uur en duurt tot 22:30 (met pauze).  

 

Oecumenische viering 19 januari 2019 

 

Op zondag 19 januari vieren we met de Protestantse wijkgemeente Zuidwest de 
Zondag van gebed om de eenheid, in de Antoniuskerk, aanvang 10:00 uur. Het 
thema is: “Buitengewoon”. Het refereert aan een zendingsreis van Paulus en de 
avonturen die hij beleeft. Voorgangers zijn pastoraal werker Marlène Falke en ds. 
Ellis Ezinga, en ook anderen voor en achter de schermen zorgen ervoor dat we 
samen een mooie viering gaan beleven, tot lof van de Eeuwige en verbinding van 
elkaar als broeders en zusters! 
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Nieuwjaarbijeenkomst Parochie 

 

Al onze vrijwilligers zijn uitgenodigd voor de 
nieuwjaarsbijeenkomst van onze parochie, die wordt 
gehouden op zaterdagmiddag 25 januari 2020, van 15:00 tot 
16:30 uur,  in het atrium van de kerk van de Goede Herder, 
Hoge Rijndijk 18 te Zoeterwoude-Rijndijk. Doel van deze 
bijeenkomst is elkaar (alsnog) een Zalig Nieuwjaar toe te 
wensen en uiteraard terug- en vooruit te blikken. 
 

 

Maaltijd Plus 

 

Op vrijdag 31 januari is er weer ‘Maaltijd Plus’ in de 
Verdieping (Stevensbloem 269). Onze pastoraal werker 
Marlène Falke houdt een inleiding over de encycliek 
Laudato Si’. Onze kok 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 tot en met 28 mei 2020 

 

Het is nog steeds mogelijk om zich aan te melden voor de Romereis van 22 tot en 
met 28 mei. Voor informatie zie Rondom de Kerk nummer 3. Aanmelding moet 
bij de Vereniging Nederlandse Bedevaarten VNB; bij voorkeur via de website 
www.vnb.nl . Zoek op reiscode RO2003-1. Aanmelden kan ook schriftelijk; 
aanmeldingskaarten liggen achterin onze kerken en zijn te verkrijgen op ons 
centrale secretariaat. Voor vragen: Jan Akerboom 0619019983 / 
janakerboom@casema.nl . Brochures liggen achterin  de kerk. 
Begin volgend jaar (maart) wordt  een bijeenkomst  georganiseerd voor iedereen 
die zich dan heeft aangemeld.  Een mooie gelegenheid om alvast een beetje aan 
elkaar te wennen en elkaar beter te leren kennen. Er komt een gids met foto’s en 
informatie van de vele te bezoeken plekken  en gebouwen. 
 

mailto:janakerboom@casema.nl
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Terugblik Adventsmanifestatie zaterdag 21 december 

 

Deze keer niet op een koud en winderig plein, maar in de knusheid van de hal 
van het winkelcentrum van de Stevenshof, zong een gelegenheidskoor van de 
Lam Gods en de Protestantse wijkgemeente op zaterdag 21 december ‘s 
middags, begeleid door dirigent, saxofonist en gitarist kerstliederen.  

Ook was er gelegenheid geboden aan voorbijgangers om wensen op te schrijven 
en in de meegenomen kerstboom te hangen (ze kregen een kaarsje met 
kerstwens van ons toe). Wat een bijzonder moment van ontmoeting. Ook van 
verbinding: want mensen mochten graag hun verhaal doen. Goede traditie, 
volgend jaar weer!! 
Ds Ellis Ezinga (overgenomen uit weekbericht PGL). 
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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 

 

http://www.hartebrug.nl/nieuws
http://www.sintpetrusleiden.nl/index.php?page=parochieblad-de-haan
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INTENTIES 
 
Zondag 5 januari  09:30 uur Antoniuskerk 
  Eucharistieviering, pastoor Broeders 
     
  Voor de overledene(n): 
  (nog geen opgaven) 
    
Zondag  12 januari  09:30 uur Maria Middelareskerk  
  Eucharistieviering pastoor Broeders  
   
  Voor de overledene(n): 
  Catherine Schrama en familie Schrama-de Moel  
 
Zondag 19 januari  10:00 uur Maria Middelareskerk 
  Oecumenische viering 
  Pw. Marlène Falke en ds. Ellis Ezin ga 
   
  Voor de overledene(n): 
  (nog geen opgaven) 
   
Zondag 26 januari  09:30 uur Maria Middelareskerk 
  Eucharistieviering met kinderwoorddienst 
  Pater van Ulden 
 
 Voor de overledenen: 
 Johanna de Kong-van Rijn 
 


