PAROCHIE HH PETRUS EN PAULUS – REGIO ZUID
| Actueel nieuws vanuit de Hartebrug, Lam Gods, Petruskerk | november 2021 |

Als geloof woorden vindt
En dan is er weer een nieuwe Bijbelvertaling. Of beter een aanvulling op de
vertaling uit 2004. Of dat nodig was? De meningen zijn erover verdeeld. Duidelijk is wel dat als we Jezus beter willen leren kennen, als we willen begrijpen wie wij zijn en wat onze opdracht is in deze wereld, taal geen belemmering mag vormen. Het doel van de vertalers was de Bijbel toegankelijk maken voor de lezers van de 21e eeuw zonder in te leveren op de diepgang van
de tekst. In ons vieren ligt dat anders, daar luistert ons taalgebruik heel precies en hebben we bovendien de preek om uitleg te krijgen over het grote
verhaal van God en zijn mensen. Of het een geslaagde vertaling is? Ik zou
zeggen: ga hem zelf lezen. Een mooie uitdaging voor de Advent om het evangelie van Lucas weer eens helemaal te lezen…
Pw Marlene Falke-de Hoogh, Belhamel van Zuid
De bijbel Online lezen ? https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/LUK.1/Lucas-1
Pw Marlène Falke-de Hoogh, belhamel van Zuid.

Allerheiligen en Allerzielen
Op maandag 1 november en dinsdag 2 november is het respectievelijk Allerheiligen en Allerzielen. In de weekendvieringen van
30/31 oktober wordt stilgestaan bij onze overleden dierbaren, in
het bijzonder bij hen die sinds Allerzielen 2020 zijn overleden.
Op dinsdag 2 november organiseren de Lam Gods parochiekern
en de Protestantse wijkgemeente Leiden Zuidwest een inloopbijeenkomst in
‘De Pelgrim’ aan de Apollolaan (Apollotoren 2, begane grond). Daar kunt u tussen 17:00 uur en 19:00 uur binnenlopen
een moment
van stiltevan
of gebed,
Pw Marlenevoor
Falke-de
Hoogh, Belhamel
Zuid
of om een kaarsje aan te steken voor iemand die gestorven is, voor iemand
die u mist, voor iemand van wie u veel houdt, of voor uzelf. Er is ook gelegenheid voor een gesprek.
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Catechese najaar 2021
Dromen en veranderen met paus Franciscus
Na een tijd van crisis is er kans onze waarden scherp te stellen. In
het kader van ons Laudato Si’-project volgen we in drie stappen
(zoom-bijeenkomsten) Paus Franciscus in zijn aanzetten om te
komen tot verandering. Data: 9, 16, 23 november 2021. Graag
aanmelden per email: m.dehoogh@hotmail.com
Bijbelstudie
Donderdag 18 november om 20.00 uur is er weer bijbelstudie met catechete
Marieke Maes. Locatie is de pastorie van de Antoniuskerk.
Taizé-viering op 14 november, 19.00 uur, Petruskerk
Het verlangen naar gezamenlijk beleefde stilte, gebed, lezing van de Bijbel en het zingen van Taizé-liederen zijn de
mooie ingrediënten voor een ‘Taizé-viering’. Taizé is een
broedergemeenschap, geïnitieerd door Frère Roger in de
Bourgondische heuvels in Frankrijk, waar opmerkelijk veel
jonge mensen, maar ook de wat ouderen, jaarlijks op afkomen om te delen in geloof en spiritualiteit. De kern van
de gemeenschap is een enorme kerk, waar mensen op de grond zitten of op
gebedsbankjes, en samen stil zijn rond een Bijbeltekst, maar ook waar velen
(meerstemmig) typische Taizé muziek zingen in alle talen van de wereld, begeleid door allerlei muziekinstrumenten.
Tot nu toe hebben in Leiden vooral Wijkgemeente Leiden Zuidwest en R.K. Parochiekern Lam Gods, en de laatste keer ook Geloofsgemeenschap De Verbinding, de vieringen georganiseerd. Graag willen we als oecumenische Taizégroep rouleren over kerken in Leiden. Er is een vaste werkgroep (die overigens graag uitgebreid mag worden met mensen uit andere geloofsgemeenschappen!), maar wel steeds in samenwerking met mensen van de kerk waar
de viering plaatsvindt. De komende Taizé-viering wordt gehouden op zondag
14 november 2021 om 19:00 uur in de Petruskerk. Marlène Falke, pastoraal
werker van de HH Petrus en Paulus, Theo Krispijn, vrijwilliger in geloofsgemeenschap De Verbinding (Vredeskerk), en Herman de Geus, kerkenraadslid
Leiden Zuidwest, gaan voor in de viering.
Namens de Oecumenische Taizégroep Leiden, Mieke van der Heijden
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Frank Hendriks overleden
Donderdag 21 oktober is zeer onverwacht
Frank Hendriks overleden, tot voor kort penningmeester van de Lam Gods. Hij is 70 jaar geworden en zat nog vol plannen. Vlak voor kerst
vorig jaar is hij met zijn vrouw verhuisd naar
Wassenaar, waar ze meer ruimte hadden voor
hun twee pony’s, hun grote hobby.
Frank is eind 2013 actief geworden als penningmeester en had eigenlijk vanwege zijn verhuizing al eerder willen stoppen, maar bleef achter de schermen actief omdat
er nog geen opvolger was. Hieruit blijkt wel hoe toegewijd hij was. Twee dagen voor zijn overlijden zei hij nog: “Tot donderdag bij Marieke Maes”, waar
hij trouw deelnam aan de bijbelavonden en altijd een eigen mening had. Diezelfde donderdagochtend overleed hij. We zullen hem erg missen!
De uitvaart is zaterdag 31 oktober om 11.00 uur in de Maria Middelareskerk.
Jaarlijkse Adventsactie
Tijdens de adventsperiode – de periode van vier weken voorafgaand aan
Kerstmis - vragen we via de Adventsactie aandacht voor de hoop. Hoop op de
komst van het Licht. Hoop op een betere wereld. Hoop dat iedereen kan delen
in overvloed en dat op een dag alle mensen een waardig leven kunnen leiden.
Hoop is nooit vanzelfsprekend. Daarom vertellen we verhalen van mensen die
met hun toewijding en hun liefde een verschil maken. In 2019 was de kindersterfte gedaald tot het laagste punt ooit. Bij
moeders daalde het aantal sterfgevallen met
meer dan een derde ten opzicht van 1990. Het
helpt dus enorm deze belangrijke, kwetsbare
groep te steunen met concrete hulp! Adventsactie steunt dit jaar vier projecten in Afrika en Zuid-Amerika die zich richten op goede, bereikbare zorg
voor moeder en kind rondom de zwangerschap, de bevalling en de periode
erna. Wilt u een van deze projecten steunen? U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.
Grote schoonmaak Antoniuskerk
Op woensdag 3 november vindt een grote schoonmaak van de Antoniuskerk
plaats, waarbij we extra hulp goed kunnen gebruiken! Wie helpt mee schoonmaken (vele handen maken licht werk)? We beginnen om 9.15 uur. Meer weten? Neem contact op met Nora Bakker bakkern@ziggo.nl of 071-5761293.
3

Resurrexit – Nieuw initiatief – Webinar op 4 november
Af en toe zien we weer het bekende gezicht
van onze oud-kapelaan Remery. Naast het jongerenpastoraat in Luxemburg blijft hij wereldwijd actief met Twitteren met God. Het
nieuwe boek Online met heiligen, is een aanrader! Wellicht ook voor de Goedheiligman!
Verkrijgbaar bij de Lodewijkpastorie. Twitteren met God en het Katholiek Alpha Centrum
beginnen met een nieuw aanbod aan parochies: Resurrexit (Hij is verrezen). Deze twee stichtingen hebben niet alleen
een ruim aanbod aan materialen en methoden voor parochievernieuwing,
maar willen nu ook naar andere parochies toe gaan. Dat is het nieuwe van dit
aanbod: maatwerk. Op donderdag 4 november wordt dit initiatief gelanceerd
met een Webinar van 20.00 – 21.00 uur. Zie www.rk-alphacentrum.nl.
Vriendjes van Franciscus an andere kinderactiviteiten
Op zaterdag 13 november van 15.30 tot 17.00 uur is er weer een bijeenkomst van de Vriendjes van Franciscus. We gaan dan onder andere
pepernoten bakken en meedoen met de Schoenendoosactie. De bijeenkomsten zijn in de bijsacristie van de Hartebrugkerk, Haarlemmerstraat 110.
De kinderwoorddiensten in de Hartebrug zijn op 7 , 21, 28 november.
Op 28 november, de eerste zondag in de Advent, zal elk gezin een Adventskaars krijgen om de dagen tot Kerstmis af te tellen.
Op zaterdag 11 december om 14 uur is er een grote advents/kerstactiviteit in de Romanuszaal voor kinderen van alle leeftijden.
Gratis stoelen
De Lam Gods moet ruimte maken. Een flink aantal stoelen
mag weg. Parochianen mogen ze gratis afhalen, tot 15 november. Belangstelling? Stuur een mailtje naar secretariaat@lamgodsleiden.nl of bel 071-5310162. Na 15 november
gaan ze naar de Kringloop/Marktplaats.
Op zoek naar chauffeurs
De Petruskerk is op zoek naar mensen die af en toe voor de zaterdagviering
van 17.00 uur oudere kerkgangers thuis met de auto willen ophalen en na de
mis weer willen thuisbrengen. Meer info: secretariaat@sintpetrusleiden.nl.
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Tussenbeide najaar 2021
Op de leestafels in onze kerkgebouwen ligt de nieuwste
Tussenbeide, het blad met inspirerende verhalen vanuit
ons bisdom. Deze keer onder meer een gesprek met onze
pastoor Broeders en pastoor Smith.
Bisschop Van den Hende schrijft in Tussenbeide over de
start van het Jaar van de Sacramenten en de diocesane
fase van de bisschoppensynode 2023.
Tussenbeide staat ook digitaal op de parochiewebsite.
Platen- en cd-markt in de Petruszaal
Op zaterdag 13 en zondag 14 november is er weer een platen/cd-muziekmarkt
in de Petruszaal naast de Petruskerk, van 11.00 uur tot 16.00 uur. De opbrengst is deels voor een diaconaal doel en deels voor het verduurzamen van
de Petruskerk.
Sinterklaasactie
Voor Elkaar Leiden organiseert jaarlijks de Sinterklaasactie voor kinderen uit gezinnen in Leiden en
omgeving die het financieel moeilijk hebben. U kunt
meedoen door een cadeautje te kopen van 10 euro
voor een meisje of jongen (voor wie hoort u na uw
aanmelding!) en dat op vrijdagavond 3 december of
zaterdagochtend 4 december in te leveren in de Opstandingskerk, Aerent Bruunstraat 1 te Leiden. Ook
voor het inpakken en bezorgen op 3 en 4 december hebben we mensen nodig.
Meldt u uiterlijk 7 november aan via: www.voorelkaarleiden.nl/sint. Na 7 november gaan we de gegevens koppelen en hoort u voor wie u een cadeautje
kunt kopen. Het is ook mogelijk om een financiële bijdrage te doen voor deze
actie, via NL85 TRIO 0379 6111 12 t.n.v. STG. Voor Elkaar Leiden onder vermelding van Sinterklaasactie.
Afvalrapen op 20 november
Vanuit de Petruskerk gaan we op zaterdag 20 november tussen 13.00 en 14.00
uur weer afvalrapen. Opgeven hoeft niet, mag wel (clouwes@ziggo.nl). Verzamelen doen we aan de voorkant van de kerk (Lammenschansweg).
Cathalijne Louwes.
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Rob Tijdeman: reizen van een wetenschapper
Op dinsdagmiddag 23 november spreekt Rob
Tijdeman, hoogleraar aan de Universiteit Leiden, in de volgende bijeenkomst van het Buurtinitiatief Zuid-West over `Reizen van een wetenschapper’. Je kunt op verschillende manieren
landen bezoeken: als toerist, als sporter, als wetenschapper. Het doel van je reis bepaalt de indruk die je krijgt. Als wetenschapper bouw je
contacten op met collega’s over de hele wereld.
Je bezoekt ze, komt bij hen thuis en ziet de ontwikkelingen in een land over een langere periode. Het verhaal dat Rob vertelt gaat over zijn
verblijven in Hongarije en de Verenigde Staten
en zijn reizen naar landen als India, China, Japan, Australië, Canada en Wit-Rusland.
De bijeenkomst begint om 14.00 uur (tot ongeveer 16.15 uur) en vindt plaats in het
gebouw van het Apostolisch Genootschap aan de César Franckstraat 38.
De Bakkerij: Ontmoetingsmaaltijd op 11 november
De Bakkerij organiseert op donderdag
11 november van 17.00 tot 20.00 uur in de
Marekerk (Lange Mare 48) een ontmoetingsmaaltijd Extravaganza!
o Een betoverende mix van geuren, kleuren, smaken en klanken;
o Een feest van culturele en levensbeschouwelijke diversiteit;
o Een verrassende bestuiving van alle continenten in de stad Leiden;
o Een uitnodiging tot grenzeloze ontmoeting en gastvrijheid;
o Een uitbundige viering van het leven.
Deze ontmoetingsmaaltijd met gerechten
en muziek uit alle windstreken en een
spectaculaire mondiale modeshow is gratis
toegankelijk, maar het aantal plaatsen is beperkt en "Yes, we check". Lees de
flyer voor meer informatie.
De website van De Bakkerij laat meer activiteiten zien.
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Coronamaatregelen voor kerkbezoek
In beperkte mate blijven bij kerkbezoek coronamaatregelen van kracht: handen desinfecteren, afstand houden (ook in de banken), geen wijwater, geen
handen geven, communie alleen op de hand. Registratie en coronapas zijn
niet nodig. De koren zingen weer; meezingen mag, maar niet uit volle borst.
Familieberichten
Lam Gods | Overleden op 28 oktober: Frank Hendriks, 70 jaar, Wassenaar.
Petruskerk | Overleden op 30 september: Cornelia van den Ameele-Bergers,
79 jaar, Witte Rozenstraat; overleden op 9 oktober: Adriaan Nicolaas Franciscus van Buuren, 97 jaar. De Sitterlaan. Dat zij mogen rusten in vrede.
Misintenties november
Hartebrug | Alice van Dam, Ger Marcellis, Margaretha Maria de Geest-Barends, Riet Jongmans-de Winter, Denis en Marie-José Schils-Rommens, Ouders Barning-Overduin, Ali van Boheemen-Mooren, Giovanni Ammazzini, Corrie Koren-Hulsbosch, Henk Hack, Levi Aloysius Visscher, Bart Klein, Hans en
Toos Wijgers-Mandemaker, Fia Preenen-van Leeuwen, Bernard Krabbendam,
Joannes en Maria van Kampenhout, Jacomijn van Duin.
Lam Gods | Allerzielen: Ko Zonneveld, Joop van Buuren, Annie Verburg, Henk
Heyn, Jan Slingerland, Agnès Martinius-Hoornaerts, Hans Wernars, Lodewijk
Kallenberg, Jan Kokshoorn, Jeanne van den Broek-van Steijn, Jan Beemsterboer, Johannes Sommeling, Gonny Bots-Morsch, Aad van Leeuwen, Frank
Hendriks, Ouders Strijk-Biesjot, Joke Nijhof-Strijk, Mart van der Meer;
zo 21 nov: ouders Vreeburg-Beenakker, Ouders Langezaal-Berbée;
zo 28 nov: Ineke Buis-van Niel.
Petruskerk | di 2 nov: Alida Burg-van Dijk, Johanna le Maitre-Overdevest,
Guustaaf Roelandse; za 6 nov: Familie Bruinsma-van Schaik, Adriaan Nicolaas
Franciscus van Buuren, Maria Brigitta van Buuren-Huigsloot, Theresia Hosman-van der Maas, Paul Huisman, Catharina van Loon, Helena Stol; di 9 nov:
Bernard Rozema, Helena Stol; vr 12 nov: Cornelia van den Ameele-Bergers, Johanna le Maitre-Overdevest; za 13 nov: Adriaan Nicolaas Franciscus van Buuren, Maria Brigitta van Buuren-Huigsloot, Catharina van Loon, Familie van
Schaik-Overes; di 16 nov: Alida Burg-van Dijk, Cor Uijlenbroek; vr 19 nov: Theresia Hosman-van der Maas; za 20 nov: Familie Bruinsma-van Schaik, Maria
Brigitta van Buuren-Huigsloot, Catharina van Loon, Theo van Niekerk, Hans
Tummers; di 23 nov: Cornelia van den Ameele-Bergers, Johanna le MaitreOverdevest; za 27 nov: Maria Brigitta van Buuren-Huigsloot, Catharina van
Loon, Familie van Schaik-Overes, Josephien Schoemaker; di 30 nov: Theresia
Hosman-van der Maas, Wilhelmus Snoeijers.
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Vieringen in november
Za 30o Sint-Petrus 15.00 Vormselviering met bisschop Van den Hende
Sint-Petrus 17.00 Eucharistieviering, pastoor Smith
Zo 31o Antonius
09.30 Woord en gebed, pw Marlène Falke-de Hoogh
Hartebrug 11.15 Eucharistieviering, pastoor Broeders
Di 02
Sint-Petrus 09:00 Eucharistieviering
Vr 05
Sint-Petrus 09:00 Eucharistieviering
Za 06
Sint-Petrus 17:00 Eucharistieviering, pastoor Smith, Petruskoor
Zo 07
Antonius
09:30 Eucharistieviering, pastoor Broeders
Hartebrug 11:15 Eucharistieviering/KWD, pastoor Broeders
Di 09
Sint-Petrus 09:00 Eucharistieviering
Vr 12
Sint-Petrus 09:00 Eucharistieviering
Za 13
Sint Petrus 17.00 Eucharistieviering, pastoor Smith
Zo 14
Maria M.
09.30 Woord en gebedsdienst
Hartebrug 11:15 Eucharistieviering/KWD, pater Moons
Di 16
Sint-Petrus 09:00 Eucharistieviering
Vr 19
Sint-Petrus 09:00 Eucharistieviering
Za 20
Sint Petrus 17.00 Eucharistieviering, pastoor Smith, Petruskoor
Zo 21
Antonius
09:30 Eucharistieviering, pater Kortekaas
Hartebrug 11:15 Eucharistieviering/KWD, pastoor Broeders
Di 23
Sint-Petrus 09:00 Eucharistieviering
Vr 26
Sint-Petrus 09.00 Eucharistieviering
Za 27
Sint-Petrus 17.00 Eucharistieviering, pastoor Smith
Zo 28
Maria M
09.30 Eucharistieviering, pastor Cross
Hartebrug 11.15 Eucharistieviering, pater Moons
KWD = Kinderwoorddienst
Zondagvieringen in de Hartebrug online bij te wonen via www.hartebrug.nl/vieringen
Zondagvieringen in de Antoniuskerk online bij te wonen via www.kerkdienstgemist.nl
Voor alle vieringen in de parochie zie Rondom Petrus en Paulus of www.rkleiden.nl
Hartebrug |Haarlemmerstraat 110 | 071 – 512 04 01| hartebrugkerk@kpnmail.nl |
NL29 INGB 0002 5958 00
Lam Gods | Antoniuskerk, Boshuizerlaan 13 - Maria Middelares, Rijndijk 283
071 – 531 01 62 | secretariaat@lamgodsleiden.nl | NL09 INGB 0000 5272 47
Petruskerk | Lammenschansweg 40 | 071 – 512 19 12 |
secretariaat@sintpetrusleiden.nl NL04 INGB 0002 5541 52
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