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Misintenties: bankrekening NL15 INGB 0003 5318 11
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De Haan in kleur met meer nieuws per email ontvangen? Stuur een email aan haan@sintpetrusleiden.nl
VIERINGEN IN WEEK 51/52 – december 2015
za 19 19.00
Eucharistie, samenzang
e
zo 20 09.30
Eucharistie, Petruskoor, 4 Zondag Advent
di
22 09.00
Eucharistie, dagkapel
do 24 19.00
Kerstavond, Gezinsviering met Kinderkoor
22.00
Kerstnachtmis, Petrus-projectkoor
vr
25 09.30
Kerstmis, Eucharistie, Cantorij
za 26
Tweede Kerstdag, geen viering
zo 27
Geen viering, vierde zondag van de maand
VIERINGEN IN WEEK 53 – december 2015 / januari 2016
di
29 09.00
Eucharistie, dagkapel
do 31 17.00
Oudjaar, woord- en gebedsdienst
za 02 19.00
Eucharistie, samenzang
zo 03 09.30
Eucharistie, Driekoningen, Petruskoor
VIERINGEN IN WEEK 1 – januari 2016
di
05 09.00
Eucharistie, dagkapel
10.00
Eucharistie, Zijlpoortkapel (elke eerste dinsdag van de maand)
vr
08 09.00
Eucharistie, dagkapel
za 09 19.00
Eucharistie, samenzang
zo 10
Geen viering
VIERINGEN IN WEEK 2 – januari 2016
di
12 09.00
Eucharistie, dagkapel
wo 13 11.00
Open kerk (tot 12.00 uur, elke tweede woensdag van de maand)
vr
15 09.00
Eucharistie, dagkapel
za 16 19.00
Eucharistie, samenzang
zo 17 09.30
Eucharistie, Petruskoor
Zie ook het aparte overzicht van alle vieringen rond Kerst gericht op kinderen.
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Misschema januari 2016 (P = Petruskoor, C = Cantorij)
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Misintenties
Zaterdag/zondag 19/20 december: Maria Brigitta van Buuren-Huigsloot, Overleden
ouders Wilhelmus en Christina van der Heijden-van de Poll, Cora Leertouwer-van
Dijk, Koos Mentink, Coby Mentink, Familie van Schaik-Overes, Annelies Vreeburg,
Wim Vreeburg,
Kerstmis do/vr 24/25 december: Uit dankbaarheid bij een 50 jarig huwelijk, Nico
Bosman, Familie Bruinsma-van Schaik, Maria Brigitta van Buuren-Huigsloot, Lidy
van Cleef, Piet Dickhof, Overleden ouders Diergaarde-de Heer, Ferdinand Goddijn,
Paul Huisman, Alie Langezaal-Berbée, Cora Leertouwer-van Dijk, Ria van Leeuwen-Konijn, Koos Mentink, Coby Mentink, Henk Mulder en overleden fam. Lelieveld, Piet Paardekooper, Riet Paardekooper-Molenkamp, Adriana de Rapper-Fasel,
Josephien Schoemaker, Overleden ouders Schouten-Nieuwenburg, Familie van
Schaik-Overes, Overleden familie Snijders-Stol, Theo van der Voorn, Annelies
Vreeburg, Wim Vreeburg, Ton Wallaart
Dinsdag 29 december: Familie Bruinsma-van Schaik
Zaterdag/zondag 2/3 januari 2016: Maria Brigitta van Buuren-Huigsloot, Paul Huisman, Coby Mentink, Koos Mentink, Piet Paardekooper, Riet Paardekooper-Molenkamp, Adriana de Rapper-Fasel, Familie van Schaik-Overes, Annelies Vreeburg,
Herman Vreeburg
Dinsdag 5 januari: Nico Bosman Vrijdag 8 januari: Ton Wallaart
Zaterdag 9 januari: Nico Bosman, Maria Brigitta van Buuren-Huigsloot, Ferdinand
Goddijn, Overleden ouders Wilhelmus en Christina van der Heijden-van de Poll,
Coby Mentink, Adriana de Rapper-Fasel, Annelies Vreeburg, Herman Vreeburg,
Zaterdag/zondag 16/17 januari: Maria Brigitta van Buuren-Huigsloot, Paul Huisman,
Coby Mentink, Theo van Niekerk, Adriana de Rapper-Fasel, Familie van SchaikOveres, Herman Vreeburg
Familieberichten
Overleden op 2 december: Adriana de Rapper-Fasel, 80 jaar, Utrechtse Jaagpad.
Dat zij moge rusten in vrede!
Van de penningmeester
• We naderen het eind van het jaar en dan is zichtbaar dat de collecteopbrengsten mooi in de richting komen van die van 2014. Toen bedroegen de collectes
in totaal 18.700 euro. De 2015-stand is 15.100 euro, dus we hopen dat we met
uw gaven in deze Kersttijd heel dicht in de buurt van 2014 komen.
• Vanaf 2016 hebben we nog maar één rekening voor uw kerkbijdragen, de
INGB-rekening die u altijd op de eerste pagina van deze Haan ziet staan. Alle
ABNA-rekeningen zijn opgeheven, wat ons veel kosten bespaart. De parochianen die hun kerkbijdrage nog op de ABNA-rekening overmaakten, hebben een
brief gehad. Mochten er nog vragen zijn, bel de penningmeester: 06 2497 4360.
• De Actie Kerkbalans 2016 begint in het weekend van 16/17 januari. Daarover in
de volgende Haan meer.
Heel veel dank voor uw financiële bijdragen!
De Beheercommissie – Henk Snijders, penningmeester
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Kerstmis in het Jaar van Barmhartigheid
Zoals u weet is op 8 december het Jaar van Barmhartigheid begonnen. Een heel
jaar lang neemt de Kerk ons mee om de barmhartigheid te ontdekken. Waar vinden
we Gods barmhartigheid jegens ons en hoe kunnen wij de onderlinge barmhartigheid gestalte geven?
Geen eenvoudige vragen. Toch helpt
Kerstmis ons al meteen op weg. Het
Kindje in de kribbe is God de Zoon. Gods
Barmhartigheid begint zich hier al aan ons
bekend te maken. God zoekt ons op in
onze menselijke situatie, op een wijze die
ontwapenend is. Zo begint God ons te leren barmhartiger te worden. Heel de persoon van Jezus, waarlijk God en waarlijk
mens, elk handelen van Jezus, elk van
zijn wonderen, woorden en vooral zijn lijden, sterven en verrijzen tonen wat Gods barmhartigheid is en leren ons barmhartiger te worden. Het begint dus bij kijken naar Jezus, van Hem leren door met Hem
te leven.
Paus Franciscus schrijft: “Barmhartigheid: het is het woord dat het mysterie van de
Allerheiligste Drie-eenheid openbaart. Barmhartigheid: het is de uiterste en hoogste
daad waarmee God ons tegemoet komt.” (Vultus misercordiae nr.2).
Van harte u allen, mede namens het hele Parochieteam, een zalig Kerstfeest,
gezegend 2016 en genadevol Jaar van Barmhartigheid toegewenst!
Pastoor Smith
Kerstsamenzang met Franciscus Band
U bent allen van harte welkom op zondag 20 december om 16.00 uur in de Sint-Petruskerk voor de jaarlijkse Kerstsamenzang. Het Petruskoor, het Kinderkoor en de
Franciscusband Leiden zijn er klaar voor om samen met u te zingen. Natuurlijk
staan de traditionele kerstliederen op het programma, maar ook een Kerstverhaal
en een muzikaal intermezzo van de Franciscus Band Leiden. De toegang is vrij. Na
afloop is er warme chocolademelk en glühwein. Wij rekenen op uw komst!
Werkgroep Kerstsamenzang, Mirjam van der Hulst
Laat de knik-engel blijvend knikken
Onze Petruskerk verkeert al jaren in een magere financiële positie. De gewone exploitatie kan net aan worden bekostigd als we
zuinig aan doen, maar er zijn vrijwel geen reserves. Toch is er
dringend behoefte aan groot onderhoud. Daarvoor is ook een
subsidie beschikbaar, mits de helft van de kosten worden bekostigd door de kerk zelf. Daarom starten we een actie om 10.000
euro op te halen, zodat we in 2016 schilderwerk kunnen doen,
een dakreparatie kunnen laten uitvoeren en de glas-in-loodramen
kunnen opknappen. We hebben daarvoor een aparte bankrekening: NL85 INGB 0000 1859 91 t.n.v. HHPP parochiekern SintPetrus. Uw gift onder vermelding van Actie knik-engel is zeer welkom! Elke gift aan
onze kerk is fiscaal aftrekbaar. We hopen dat we met elkaar deze actie tot een succes kunnen maken!
Pastoor Smith, de Beheercommissie en de Pastoraatgroep
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Nachtmis 2015 met het Projectkoor
In de Kerst-nachtmis om 22 uur zal het projectkoor de “Missa brevis In honorem St.
Joannis de Deo” van de Oostenrijkse componist Joseph Haydn (1732-1809) zingen.
De op zich al lange titel van deze compositie wordt nog gecompleteerd met de toevoeging “Kleine Orgelsolo-Messe”. Die orgelsolo zit hoofdzakelijk in het prachtige
Benedictus. Onze organist Jan Upperman mag daar samen met de sopraansoliste
iets moois van gaan maken.
Hoe het komt weet ik niet, maar componisten doen sowieso graag heel erg hun
best op het Benedictus. De muziek die Haydn hier ruim 200 jaar geleden voor heeft
geschreven, tilt je in ieder geval zo de hemel in. Rozemarijn Kalis is door onze dirigent Coen Huisman gevraagd om deze solo voor haar rekening te nemen. Voor het
koor is het dan de kunst om niet te veel onder de indruk te raken en mooi aan te
sluiten met de koorinzet.
Haydn heeft ooit gezegd dat hij thuis meer slaag dan eten kreeg. We kunnen vaststellen dat hij daarvan bij het componeren kennelijk geen last heeft gehad.
Geen Kerstmis zonder Kerstliederen natuurlijk. Hierbij ligt het accent dit jaar op muziek van de Engelse Sir David Willcocks, die 17 september van dit jaar op 95-jarige
leeftijd overleed. Van hem zult u drie arrangementen van kerstliederen horen: Away
in a Manger, The Infant King en God rest you merry, gentlemen.
We wensen iedereen zinvolle Kerstdagen. Namens het Projectkoor, Ton van Schie
Op Eerste Kerstdag wordt de viering om 9.30 uur opgeluisterd door de Cantorij.
Diaconie
• Tot en met zondag 20 december staat de Gouden Bus voor de Adventsactie
weer achterin de kerk. Dit jaar steunt onze kern het project in Brazilië voor
Woonboerderij Sitio Shalom. Op de woonboerderij worden kinderen tussen 4 en
18 jaar opgevangen, die uit gezinnen komen met grote problemen. Vaak hebben de kinderen al langere tijd op straat gezworven, overlevend door te werken
voor een drugsbende of in de prostitutie. De woonboerderij biedt hulp in vele
vormen. Zij vangt de kinderen op en bereidt hen voor op een gezond bestaan.
Hartelijk dank voor uw bijdrage aan deze actie.
• Dit jaar schenkt de Petruskern een kerstbijdrage van 150 euro aan Stichting
Exodus. Deze stichting biedt opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden en
gedetineerden in de laatste fase van hun straf die gemotiveerd zijn uit de criminaliteit te stappen. Met onze financiële bijdrage brengt stichting Exodus een
beetje licht en een kerstboom bij hun bewoners, zowel in het moederhuis als in
het doorstroomhuis.
• Om vorm te geven aan het Jaar van Barmhartigheid heeft Kerk in Nood een folder uitgegeven met overwegingen van paus Franciscus, uitleg over de lichamelijke en geestelijke werken van barmhartigheid en concrete aansporingen. U
vindt deze folder op de lectuurtafel onder Diaconie.
• Mogen wij op u blijven rekenen voor het meebrengen van houdbare levensmiddelen voor de Voedselbank?
De Pastoraatgroep – Miranda Elfrink
Eerste Heilige Communie 2016
In 2016 vindt de Eerste Heilige Communie plaats op zondag 5 juni. Op de lectuurtafel vindt u de brief met informatie en opgavestrookje. De Eerste Heilige Communie is voor kinderen die in groep 4 zitten en acht jaar zijn. De voorbereidingen beginnen in februari.
De Pastoraatgroep – Cock de Jong
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Kerstviering Sint-Josephschool in de Petruskerk
Op 17 december, de laatste dag
voor de Kerstvakantie, waren de
900 kinderen van de Josephschool in de Petruskerk voor hun
jaarlijkse kerstviering, deze keer
met als thema, Verlangen, Licht,
Recht en Vrede. Prachtig uitgebeeld en verwoord in een kerstspel. Marlène Falke bad met alle
kinderen een mooi gebed. En
met een voorzingende moeder
werd het een groot feest.
Twee keer een volle kerk!
De agenda voor de komende weken
e
Zondag 20 december 4 Zondag van de Advent
Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord.
09.30 uur Mis met Sint-Petruskoor
16.00 uur Kerstsamenzang
Donderdag 24 december
09.00 uur H. Lodewijkkerk: extra Mis met erna Rozenkrans voor roepingen
Kerstmis – Geboorte van de Heer
19.00 uur Gezinsviering met kinderkoor
22.00 uur Nachtmis met Petrus-projectkoor
Vrijdag 25 december
Hoogfeest van Christus’ Geboorte
Het licht van een heilige dag is over ons opgegaan; komt volkeren, en aanbidt de Heer; want
heden daalde een groot licht op aarde neer.
09.30 uur Hoogmis met Cantorij
12.00 uur Kindje-wiegen
e

Zaterdag 26 december – H. Stefanus – 2 dag
e
onder het Octaaf van Kerstmis – 2 Kerstdag
Missen in de Lodewijk (10.00) en Sint Joseph
(11.30 uur) Géén Avondmis!
13.00 – 15.00 uur bezoek aan de grote kerststal
in de Sint-Joseph
Zondag 27 december H. Familie - Feest
Laat de vrede van Christus heersen in uw hart. Het woord van Christus moge in
volle rijkdom onder u wonen.
13.00 – 15.00 uur bezoek aan de grote kerststal in de Sint Joseph
Donderdag 31 december
17.00 uur Oudejaarsviering van Woord en Gebed met erna glühwein en oliebollen
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Vrijdag 1 januari 2016 Heilige Maria, Moeder van God – Octaafdag van Kerstmis Hoogfeest
Missen in de Lodewijk (10.00) en Sint Joseph (11.30 uur)
Die middag en nacht géén aanbidding in de H. JPII kapel
Zaterdag 2 januari
Wél aanbidding in de JPII-kapel van 10.00 tot 14.00 uur
* Géén Pater Pio Gebedsgroep deze maand
Zondag 3 januari Openbaring des Heren – Epifanie – Driekoningen - Hoogfeest
09.30 uur Mis met Sint-Petruskoor
Op deze zondag wordt de huiszegen gegeven en uitgedeeld.
Woensdag 6 januari Start Laudato Si (zie hieronder)
Donderdag 7 januari
“Heer, leer ons bidden” in de H. Lodewijkkerk na de Avondmis
Zondag 10 januari Doop van de Heer - Feest
De hemelen gingen open en de stem van de Vader zei: Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, luistert naar Hem.
Dinsdag 12 januari – Bezinningsavond Opus Dei voor dames, 19.30 uur pastorie
Woensdag 13 januari
• Open kerk in Sint-Petruskerk: aanbidding van 11.00 tot 12.00 uur met rozenkrans
• Lezing Middeleeuwse theologen: Hildegard von Bingen en de mystieke theologie
e
(2 avond 27 jan) Zie onder
Het geloof uitdiepen en verdiepen – voorjaar 2016
Laudato Si - pastoor Broeders en Marlène Falke-De Hoogh nemen u
mee door deze ‘groene’ encycliek van de paus over de integrale ecologie.
Woensdag 6 en 13 januari en 3 en 17 februari, pastorie Antoniuskerk,
20.00 uur.
Graag opgave vooraf bij het centraal secretariaat: 071 – 737 00 87
Middeleeuwse Theologen – De teksten en visies van deze middeleeuwers blijken
zeer actueel en boeiend. We horen over hun leven en theologie aan de hand van
teksten en powerpoint-presentatie.
Op woensdag van 20.00 tot 21.30 uur op 13 en 27 januari Hildegard van Bingen
Mystieke theologie. Daarna volgen Thomas van Aquino (3 en 17 februari), Bonavantura (13 en 27 april) en Catarina van Siena (11 en 25 mei)
Waar: Pastorie Sint-Josephkerk, Herensingel 3 Door: Pastoor Smith
Catholicism - Deze serie is inmiddels een begrip in RK Nederland en wordt in heel
wat parochies bekeken. Bisschop Barron neemt ons mee op een reis langs vele
mooie plekken van de Kerk om daar het geloof helder en doordacht uit te leggen.
Engelstalige dvd-inleidingen met Nederlandse ondertiteling.
Wanneer en wat: steeds op maandag van 20.00 tot 21.30 uur
18 jan: Wie is Jezus? 25 jan: Wat leerde Hij ons? 1 feb: Christus en de Kerk
8 feb: Maria 15 feb: Liturgie en Eucharistie
Lodewijkpastorie, Steenschuur 19, pastoor Smith en Bas van Pampus pw.
Zie de catechesefolder met het aanbod voor het hele voorjaar 2016!
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