
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 Eucharistieviering, pater Van Ulden Antoniuskerk 
Zo 01 13:00 Film The Two Popes + Lunch Romanuszaal  
Wo 04 19:00 Vastenmeditatie Antoniuskerk 
Do 05 20:00 Bijbelstudie o.l.v. Marieke Maes pastorie Antoniuskerk 
Vr 06 10:00 Eucharistieviering, pater Van Ulden Antoniuskerk 
   Koffiedrinken na afloop   
Vr 06 20:00 Viering Wereldgebedsdag Antoniuskerk 
   Koffiedrinken na afloop 
Zo 08 09:30 Eucharistieviering, pater Moons Maria Middelareskerk 
Wo 11 19:00 Vastenmeditatie Antoniuskerk 
Zo 15 10:00 Zangdienst, oecumenisch Antoniuskerk   
Wo 18 18:00 Sobere maaltijd Antoniuskerk 
Zo 22 09:30 Eucharistieviering, pater Van Ulden Maria Middelareskerk 
Wo 25 19:00 Vastenmeditatie Antoniuskerk 
Vr 27 18:00 Maaltijd Plus De Verdieping 
Zo  29 09:30 Eucharistieviering, pastoor Broeders Antoniuskerk 
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 2 

CORONAVIRUS  

RICHTLIJNEN TEGEN BESMETTING 

 

Ter bescherming tegen het coronavirus hebben de 
Nederlandse bisschoppen de volgende maatregelen 
afgekondigd (gelden zolang het virus niet onder controle is): 
 
- geen handen schudden (b.v. bij de vredeswens) 
- geen wijwaterbakjes gebruiken 
- geen communie onder 2 gedaanten 
 
Daarnaast is een goede persoonlijke hygiëne van groot 
belang: 
- regelmatig de handen wassen met water en zeep 
- hoesten en niezen in de elleboogplooi 
- gebruik papieren zakdoekjes 
 
Gebruik in onze toiletten na het wassen van de handen de 
papieren tissues en doe deze na gebruik in de prullenbak.  
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FILM  SPIRITUALITEIT                                ZONDAG 1 MAART 

 

Filmspecial `The Two Popes´ zondag 1 maart Romanuszaal 
 

Ze zijn opponenten, of behoren dit 
te zijn. Paus Benedictus XVI en zijn 
opvolger Franciscus.  
De kamergeleerde Duitser en de 
meer volkse Argentijn, de twee 
opperste vertegenwoordigers van 
onverenigbare stromingen binnen de 
katholieke kerk. De eerste uiterst 
conservatief en star, de tweede 
vooruitstrevend en plooibaar. 

Inloop vanaf 13.15 uur, aanvang 13.30 uur. 
Deelname met eenvoudige lunch tegen vrijwillige bijdrage.  
Aanmelden bij pastoraal werker Marlène Falke: m.dehoogh@hotmail.com 

 

 

VASTENMEDITATIES EN SOBERE MAALTIJD 

 
We houden vier vastenmeditaties en een sobere maaltijd; zoals gebruikelijk weer 
samen met onze protestantse broeders en zusters. Op elk van de 
vastenmeditaties wordt een van de vier kwadranten van ons Laudato Si’-logo 
belicht. 

De vastenmeditaties zijn op de woensdagen 4, 11 en 
25 maart en 1 april en worden gehouden in de 
Antoniuskerk, aanvang 19:00 uur.  
De sobere maaltijd vindt plaats op 18 maart, eveneens 
in de Antoniuskerk en  begint om 18:00 uur. Het 
goede doel waarvoor we tijdens deze maaltijd geld 
gaan inzamelen is: De Clinic Clowns. Een spreker van 
de Clinic Clowns komt ons over het werk van de Clinic 
Clowns vertellen. 
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VASTENACTIE 

Medische zorg in Guinee & Clinic Clowns 

 
De Vastenactie bestaat ook dit jaar weer uit twee doelen: een ‘verweg-doel’ en 
een ‘dichtbij-doel’.  
Het ‘verweg-doel’ is medische zorg in Guinee, een van de minst ontwikkelde 
landen in West-Afrika. Op de volgende bladzijde is de folder afgedrukt met meer 
informatie.  
Het ‘dichtbij-doel’ is ‘de 
clinic clowns’, een 
organisatie die zorgt 
voor ontspanning voor 
zieke kinderen en 
mensen met dementie. 
Ze kunnen ze niet beter 
maken, wel zich beter 
laten voelen. Meer 
weten over het werk 
van de Clinic Clowns? 
Kom dan naar de 
sobere maaltijd op 18 
maart. 

 

Lege cartridges en oude mobieltjes 

 

 
Er is nog een een manier om de Clinic Clowns te 
steunen. Geïnspireerd door Laudato Si’ komen er in 
onze kerkgebouwen boxen voor het inzamelen van 
lege cartridges. Ook oude mobieljes kunnen erin. De 
opbrengst gaat naar de Clinic Clowns. 
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BIJBELSTUDIE                                     DONDERDAG 5 MAART 

 

Onder leiding van Marieke Maes bestuderen wij de lezingen van een zondag. In 
de pastorie van de Antoniuskerk, van 20:00 tot 22:00 uur. 

 

 

WERELDGEBEDSDAG                                 VRIJDAG 6 MAART 

 

De Wereldgebedsdag wordt gehouden op vrijdag 6 maart in de Antoniuskerk, 
aanvang 20:00 uur. De liturgie is gemaakt door vrouwen uit Zimbabwe met als 
thema ‘Sta op, neem je mat op en wandel’. Men wil hiermee een oproep doen 
voor liefde, genezing en verzoening. Zimbabwe is op zijn zachts gezegd een 
complex land en dan is het heel bijzonder dat vrouwen uit dat land juist dit 
thema voor de viering kozen.  Aan de viering wordt meegewerkt door het Lam 
Godskoor. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en na te praten 
over de viering. 
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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 zijn interactief 
gekozen: door u allen! Veel zingen dus, in 
totaal acht liederen!  

 

 

MAALTIJD PLUS                                                     27 MAART 

 

Op vrijdag 27 maart is er weer ‘Maaltijd Plus’ in de 
Verdieping (Stevensbloem 269). Ds. Marjan Driessen 
houdt dan een inleiding over ‘WATER’. Water inj 
Leiden, water in de bijbel en het belang van water. En 
natuurlijk genieten we weer van een heerlijke 
maaltijd van onze huiskok Reggy van West. De 
bijeenkomst begint om 18:00 uur en duurt tot 
ongeveer 20:30 uur. U kunt zich aanmelden via de 
intekenlijst achterin 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 

 

http://www.hartebrug.nl/nieuws
http://www.sintpetrusleiden.nl/index.php?page=parochieblad-de-haan
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BOOTTOCHT                                      DINSDAG 1 SEPTEMBER 

 
Noteert u alvast de datum in uw agenda: dinsdag 1 september 2020. De 
Protestantse Wijkgemeente Leiden Zuidwest organiseert dan weer haar jaarlijkse 
dagje uit met de boot. Opnieuw hebben ze het mooie schip ‘River Queen’ kunnen 
boeken, met een groot binnendek, dat gemakkelijk te bereiken is met een brede 
loopplank, en een bovendek. Het wordt weer een mooie vaart door het Groene 
Hart. De kosten zijn nog niet bekend, die hoort u later. 
Parochianen van de Lam Gods zijn van harte uitgenodigd aan deze tocht deel te 
nemen. Wordt vervolgd. Els van der Vlist telefoon 06-42367469 
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INTENTIES 

 
Zondag 01 maart  09:30 uur Antoniuskerk 
  Eucharistieviering, pater Van Ulden 
     
  Voor de overledene(n): 
  Henk van Niel 
 
     
Vrijdag 06 maart  10:00 Antoniuskerk 
  Eucharistieviering, pater van Ulden 
 
 
Vrijdag 06 maart  20:00 uur Antoniuskerk 
  Oecumenische viering Wereldgebedsdag 
 
 
Zondag  08 maart  10:00 uur Maria Middelareskerk  

 Eucharistieviering, pater Moons 
   
  Voor de overledene(n): 
  Catherine Schrama en familie Schrama-de Moel  
 
 
Zondag 15 maart  10:00 uur Antoniuskerk 
  Zangdienst, pw. Marlène Falke en ds. Ellis Ezinga 
   
  Voor de overledene(n): 
  Ouders Vreeburg-Beenakker 
 
 
Zondag 22 maart   09:30 uur Maria Middelareskerk 
  Eucharistieviering, pater Van Ulden 
  Kinderwoorddienst 
 
 Voor de overledenen: 
 Johanna de Koning-van Rijn 
 
 
Zondag 29 maart 09:30 Antoniuskerk 
 Eucharistieviering, pastoor Broeders 
 
 Voor de overledene(n): 
 Ouders Haamke-van der Boon 
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GEDICHT: 
 
 
 

Het mooiste moet nog komen  
  

Ik lees de krant: een betere wereld?  
Ik kan er enkel maar van dromen.  

Toch is er een stem in mij die zegt: 
 het mooiste moet nog komen.  

  
Ik zie mensen: met zorgen en verdriet,  
Tranen die over hun wangen stromen. 

 Toch is er een troost in mij die zegt: 
 het mooiste moet nog komen.  

  
Ik kijk naar buiten; hoezo lente?  

Niks geen blaadjes aan de bomen. 
 Toch is er een hoop in mij die zegt: 

 het mooiste moet nog komen.  
  

Het is Pasen: het graf is leeg,  
De zware steen is weggenomen.  

En in mij leeft het geloof dat zegt: 
 het mooiste moet nog komen.  

  
-Paul Vlaar- 


