
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 01 09:30 1e zondag van de advent  Antoniuskerk 
   Eucharistieviering. Pastor Kurvers  
Vr 06 10:00 Eerste vrijdag van de maand Antoniuskerk 
   Eucharistieviering. Pater Van Ulden 
   Koffieuurtje na afloop 
Zo 08 09:30 2e zondag van de advent Maria Middelareskerk 
   Eucharistieviering. Pastoor Broeders 
   Let op: Kinderwoorddienst 
Wo 11 19:00 Op adem komen aan de voeten van de Antoniuskerk 
   Heer 
Do 12 20:00 Bijbelstudie o.l.v. Marieke Maes Pastorie Antoniuskerk 
Zo 15 09:30 3e zondag van de advent Antoniuskerk 
   Eucharistieviering. Pater Van Ulden  
Zo  22 09:30 4e zondag van de advent Maria Middelareskerk 
   Viering van woord en gebed. 
Di 24 19:00 Kerst-Gezinsviering Maria Middelareskerk 
   Eucharistieviering. Pastoor Broeders, 
   Kinderkoor De Vlammetjes    
Di 24 21:30 Kerstviering.  Antoniuskerk 
   Viering van Woord en gebed. 
   Pastoraal werker Marlène Falke 
Zo 29 09:30 Eucharistieviering. Pastoor Kuipers Maria Middelareskerk 
Di 31 17:00 Oecumenische Oudejaarsviering Antoniuskerk 
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mailto:secr@lamgodsleiden.nl
http://www.lamgodsleiden.nl/
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COLUMN 
 

VERLANGEND UITZIEN NAAR?  
 
Voor wie zich op Kerstmis wil voorbereiden is er een groot aanbod aan (digitale) 
retraites en gebeden. Een terugkerend thema daarin is het ‘Verlangend uitzien 
naar’, de letterlijke vertaling van het woord Advent. Over het uitzien naar ‘wie’ 
zijn veel van deze retraites en gebeden nogal beeldend, soms zelfs wat vaag. Het 
lijkt een bewuste keuze te zijn. Zo wordt opengelaten naar wie ons verlangen 
uitgaat. Zo wordt Advent voor ons tot een vraag: “Wie is het voor jou die daar in 
Bethlehem’ s stal wordt geboren?” Of misschien directer en persoonlijker: “Wat 
vraagt in jouw leven om aangeraakt te worden door de kwetsbaarheid van het 
Kind of verlicht te worden door de glans van Zijn Koningschap?” De komst van dit 
Kind is op handen, antwoord op ons hopen, ons verlangend uitzien. Het Kind in 
wie God ons – in duisternis en donkere dagen – menselijk nabij heeft willen zijn. 
Het Kind in wie God is mens geworden en in wie wij worden uitgedaagd te doen 
als Hij.   

Pw Marlene Falke-de Hoogh, belhamel  

 

KERSTMIS IN REGIO ZUID: 
Zondag 22 december: 

16:00  Petruskerk Kerstsamenzang 
 

Woensdag 24 december: 
19:00 Maria Middelareskerk Eucharistieviering Gezinsviering met kinderkoor, 

pastoor Broeders en pastoraal werker Marlène Falke 
19:00 Petruskerk Gezinsviering, pastoor Smith  
21:00  Petruskerk Eucharistieviering met projectkoor 
21:30  Antoniuskerk, viering woord en gebed, pastoraal werker Marlène Falke 
21:30  Hartebrugkerk, Eucharistieviering, pater Van Ulden 
 

Donderdag 25 december 
11:15  Hartebrugkerk Eucharistieviering, pastoor Broeders 
12:00  Petruskerk Kindjewiegen 
13:00  Hartebrugkerk Kindjewiegen 
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Wie zingt er mee met het kinderkoor op kerstavond in de Maria 

Middelareskerk om 19 uur?? Er wordt gerepeteerd op woensdagen 

11 en 18 december van 18u30 tot 19u30 in de Maria 

Middelareskerk. Voor meer info: Irma Leune (pleune@ziggo.nl) 

Zondag 8 december is er 

KINDERWOORDDIENST 

(09:30 uur Maria 

Middelareskerk 
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OP ADEM KOMEN AAN DE VOETEN VAN DE HEER 

 

Uitnodiging 
 

voor een viering van verstilling en Aanbidding 
in de Advent 

 

Woensdag 11 december 2019 
van 19.00 – 19.20 u 
dagkapel van de Antoniuskerk 
Boshuizerlaan 11 Leiden 
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Een uitleg: 

Paus Franciscus roept ons als gelovigen op om het H.Sacrament 

regelmatig te bezoeken en er biddend rond samen te komen. Hij noemt 

het “een sacrament van liefde, een teken van eenheid, een verbond van 

barmhartigheid” waardoor wij, als gelovigen “broederlijk met elkaar 

verbonden zijn en samenwerken bij kerkopbouw en het tot stand brengen 

van een betere wereld”.  

Als pastoraal werkster wil ik graag gehoor geven aan deze oproep van de 

paus.  Het is een manier van vieren die we niet meer gewend zijn. Samen 

met u zou ik willen zoeken naar een vorm van Aanbidding die past bij ons 

gelovig-zijn in Regio-Zuid.  

In de Advent als een voorbereiding op Kerstmis.  
In ons Laudato Si’-jaar omdat we ook door stilte en gebed uiting geven 
aan onze zorg voor de Schepping. 
 

Komt u ook ?  

Om samen te vieren, te verstillen, te aanbidden en te zoeken naar wat ons 

past ?  

Na afloop van deze viering kunt u middels een vragenformulier uw mening 

geven.  

 
Met vriendelijke groet,  
PW Marlène Falke-de Hoogh, TOC 
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BIJBELSTUDIE MET  MARIEKE MAES                              DONDERDAG 12 DECEMBER 
 
Onder deskundige leiding van catechete Marieke Maes. De avond begint om 8 
uur en vindt plaats in de pastorie van de Antoniuskerk. Iedereen is welkom. 
Aanmelden is niet nodig. 
 
 
 
ADVENTSACTIE 

 
We steunen dit jaar een project voor 
Venezolaanse vluchtelingenkinderen 
in Peru. Een half miljoen mensen is uit 
Venezuela gevlucht naar Lima, de 
hoofdstad van Peru. Ze leven er onder 
moeilijke omstandigheden. Vooral de 
jongste kinderen hebben hieronder te 
lijden. De katholieke organisatie 
Warmi Huasi heeft een programma 
opgezet om de problemen van deze 
kinderen aan te pakken. Bijgaand de 
folder met meer informatie over dit 
project. 
De bekende bruine kist (Antoniuskerk) 
en witte melkbus (Maria 
Middelareskerk) voor uw bijdrage 
staan weer bij de uitgang van onze 
kerken. Van harte aanbevolen. 
Ook kunt u de adventsactie ook 
steunen door kaarsen te kopen; Dini 
Lamb heeft van resten van onze 
kerkkaarsen nieuwe kaarsen gemaakt; deze recycle-kaarsen verkoopt ze voor € 2 
per stuk; de opbrengst gaat naar de adventsactie. Een mooie actie die ook goed 
past in ons Laudato Si’-project. 
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DANK! 
 
De verkoop van bloembollen ten bate van de Sintactie van de Stichting Voor 
elkaar was een groot succes. De actie heeft in Regio Zuid netto € 635,00 
opgebracht. Met deze actie hebben wij het mede mogelijk gemaakt dat 289 
kinderen in 124 gezinnen uit Leiden e.o. óók pakjesavond konden vieren. 
Hartelijk dank voor uw steun. 

 
 
 
JAVED OP TV 

 
Onze parochiaan Javed Masih was onlangs te zien in het EO programma “Tel je 
zegeningen”, waar hij en zijn vrouw de verslaggever thuis ontvingen. Je kunt de 
uitzending bekijken op:  
https://www.npostart.nl/tel-je-zegeningen/27-11-
2019/VPWON_1311596?fbclid=IwAR3zudaZNo7PbLTf0PsM0QKHuq9IwueGZ6hg5
ZfxHvNS1SiSR89cS2zv4-g 

 
 
KOMPASSIESOEP - 2E KERSTDAG 2019 
 
Op tweede kerstdag  organiseert het Levensbeschouwelijk Platform Leiden voor 
de vijfde keer  de Kompassiesoep. Namens alle geloofsovertuigingen in Leiden 
wordt op het Stationsplein rondlunchtijd  van 12.00 tot 14.30 uur  aan 
voorbijgangers soep en een kerstgroet aangeboden. Het is een prachtige 
gelegenheid om symbolisch uiting te geven aan compassie, een begrip dat in elke 
godsdienst en levensbeschouwing is geworteld.  De soep wordt elk jaar gemaakt 
en uitgedeeld door vrijwilligers. Ook voor deze editie zijn wij op zoek naar 
mensen die voor tweede kerstdag vegetarische pompoen- of linzensoep willen 
maken, en naar vrijwilligers om de soep vanuit op het Stationsplein aan te 
bieden.  Het recept voor de soep krijgt u van ons. Wij vinden het ook leuk als u 
op 2e kerstdag bij ons langskomt voor een kopje soep en een ontmoeting.  
Voor meer informatie over dit initiatief, en het toezeggen van medewerking voor 
het maken van soep en/of het uitdelen hiervan kunt u contact opnemen met Lex 
Ras -lexras54@gmail.com of Chris Kleijweg cmkleijweg@gmail.com 
Foto: uitdelen Kompassiesoep 2016 

https://www.npostart.nl/tel-je-zegeningen/27-11-2019/VPWON_1311596?fbclid=IwAR3zudaZNo7PbLTf0PsM0QKHuq9IwueGZ6hg5ZfxHvNS1SiSR89cS2zv4-g
https://www.npostart.nl/tel-je-zegeningen/27-11-2019/VPWON_1311596?fbclid=IwAR3zudaZNo7PbLTf0PsM0QKHuq9IwueGZ6hg5ZfxHvNS1SiSR89cS2zv4-g
https://www.npostart.nl/tel-je-zegeningen/27-11-2019/VPWON_1311596?fbclid=IwAR3zudaZNo7PbLTf0PsM0QKHuq9IwueGZ6hg5ZfxHvNS1SiSR89cS2zv4-g
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VORMSEL 2020 
 
Als uw kind in groep 8 zit (of in de brugklas), dan heeft hij/zij de leeftijd om het 
Sacrament van het Heilig Vormsel te ontvangen. Dit is zogezegd de ‘derde’ stap 
na de Sacramenten van het Heilig Doopsel en de Eerste Heilige Communie. Het 
H. Vormsel is altijd een belangrijke en feestelijke gebeurtenis! Dit jaar zal het H. 
Vormsel worden toegediend op zaterdag 16 mei 2020 om 19.00 uur in de 
Petruskerk door onze bisschop. 
 
Het voorbereidingstraject voor de tieners start op donderdag 16 januari. Voor de 
ouders/verzorgers zijn er drie ouderavonden, waarvan de eerste op 
dinsdagavond 14 januari.  
 
Achterin in kerkgebouwen liggen  informatiesetjes met opgaveformulieren. 
U kunt ze ook per email opvragen (secretariaat@lamgodsleiden.nl).  
 

mailto:secretariaat@lamgodsleiden.nl
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ROMEREIS 
 
7-Daagse Inspiratiereis naar Rome   22 tot en met 28 mei 2020 
 
Met pastoor Walter Broeders in de voetsporen  van onze parochiepatronen, de 
HH. Petrus en Paulus. 
De reis vindt plaats ter gelegenheid van de 25-jarig priesterjubileum van Pastoor 
Broeders (juni 2020) en  wordt speciaal gehouden voor parochianen van onze 
parochie;  introducées (familie, vrienden) zijn van harte welkom.   
 
Ga met ons mee en ontdek de Eeuwige Stad.  
 
Ontmoet paus Franciscus tijdens de algemene audiëntie. Vier samen met ons de 
eucharistie in de Friezenkerk, een kerk die is gebouwd op de plaats waar 
twaalfhonderd jaar geleden een Friese kolonie woonde en bezoek 
bezienswaardigheden die je tijdens een bezoek aan Rome niet mag missen. Denk 
hierbij aan de Spaanse Trappen, de Trevifontein, Piazza Navona, Piazza Venezia, 
het Colosseum en het Forum Romanum. 
 
Dwalen door straatjes die leiden naar verborgen pleintjes en traditionele 
Italiaanse winkeltjes, koffie of een wijntje drinken op oude Piazza’s die geuren 
naar lokale lekkernijen en schitterende bezienswaardigheden bezoeken.  In 
Rome kun je  het allemaal! Tijdens ons gehele verblijf in Rome beschikken we 
over een OV-kaart. Dat neemt niet weg dat er veel gelopen  zal moeten worden. 
Deelnemers moeten daarom goed ter been zijn. 
Met Pastoor Walter Broeders , met al zijn  Rome-ervaring  en kennis,  en niet te 
vergeten zijn enthousiasme, en met Dé Steures, kenner van de geschiedenis van 
Rome- hebben we geweldige reisleiders in ons midden. 
 
Kennismakingsbijeenkomst 
 
Begin volgend jaar (maart/april) wordt opnieuw een bijeenkomst  georganiseerd 
voor iedereen die zich dan heeft aangemeld.  Dan wordt er meer informatie 
geven over alle te bezoeken kerken, musea e.d.  Het is ook een goede 
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. 
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Aanmelding vanaf nu  mogelijk. 
 
Bent u enthousiast geworden en wilt u deze bijzondere reis meemaken? Meldt u 
zich dan nu aan. Aanmelding moet bij de 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.  
Deelname kost € 856,00 p.p.; eenpersoonskamertoeslag € 210,00 p.p. 
 
Meer informatie over deze reis: in de brochure (liggen achterin de kerk) of bij 
Jan Akerboom (janakerboom@casema.nl). 
 
 
 
(HERHAALDE) OPROEP KERKTAXI 
 
Mevrouw Beppy Kramp, wonende in Zorgcentrum 
Haagwijk (Kennedylaan 2), is een trouwe 
bezoekster van onze zondagsvieringen, tot nu toe 
dankzij de hulp van Dé Steures die haar ophaalde 
en weer thuis bracht. 
Dé moet door omstandigheden hier nu mee 
stoppen. We zijn nu op zoek naar meerdere 
kerkgangers met auto, die deze taak – per toerbeurt (1x per maand) - willen 
overnemen. INMIDDELS HEBBEN TWEE CHAUFFEURS ZICH AANGEMELD …… WIE 
VOLGT? Voor opgave of inlichtingen: Jan Akerboom  - tel. 06-19019983 of email 
janakerboom@casema.nl 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:janakerboom@casema.nl
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INTENTIES 
 
Zondag 8 december  09:30 uur Maria Middelareskerk 
  Eucharistieviering, pastoor Broeders 
  Kinderwoorddienst 
   
  Voor de overledene(n): 
  Catharine Schrama en familie Schrama-de Moel 
   
Zondag  15 december 09:30 Antoniuskerk 
  Eucharistieviering pater Van Ulden  
 
  Voor de overledene(n): 
  Nog geen opgaven 
 
Zondag 22 december  09:30 uur Maria Middelareskerk 
  Viering van woord en gebed 
   
  Voor de overledene(n): 
  Ouders Van der Heijden-van de Poll 
  Coby Schoof-Vierhout 
   
Dinsdag 24 december  
 
19:00 uur Maria Middelareskerk 21:30 uur Antoniuskerk 
Gezinsviering met kinderkoor  Viering van woord en gebed, 
Eucharistieviering, pastoor Broeders Pastoraal werker Marlène Falke, 
Kinderkoor De Vlammetjes  Lam Godskoor 
 
  Voor de overledenen: 
  Ineke Buis en Bas Prins 
  Hans en Pieter Noordman 
  Jacques en Frank van der Hoeven 
  Catharine Schrama en familie Schrama-de Moel 
 
Zondag 29 december  09:30 uur Maria Middelareskerk 
  Eucharistieviering, pastor Kuipers 
 
  Voor de overledenen: 
  Henk Prins 
  Jacobus van Emmerik 
 
Dinsdag 31 januari  17:00 uur Antoniuskerk 
  oecumenische Oudejaarsviering 
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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

