De Haan van de Petrus
richting Zuid
Parochie HH Petrus en Paulus, Regio Zuid

januari 2017

Sint-Petrus: Lammenschansweg 40A, Leiden, 071 – 512 19 12
Hartebrug: Haarlemmerstraat 110, Leiden
Lam Gods: H. Antonius, Boshuizerlaan 13, Maria Middelares, Rijndijk 283, Leiden
Pastoor Walter P.L. Broeders, pastoor Jeroen H. Smith, diaken Gerard J. Clavel
Pastoraal werkers: Marlène Falke-De Hoogh, Bas van Pampus
Contactgegevens: zie parochieblad Rondom de Kerk, www.rondomdekerk.nl
Noodtelefoon: 06 13 29 54 36 (voor acute pastorale hulp)
Kerkbijdragen Sint-Petrus: NL04 INGB 0002 5541 52, Misintenties: NL15 INGB 0003 5318 11
Contact Sint-Petrus: 071-5121912, bij spoed: 06 2375 2674, secretariaat@sintpetrusleiden.nl
Mail haan@sintpetrusleiden.nl voor aanmelden en afmelden van de Haan per email

Weekendvieringen januari 2017
za 7 Petrus
19.00 Eucharistie, pastoor Smith, Dameskoor Hartebrug
zo 8 Maria M
09.30 Woord- en Gebedsdienst
Hartebrug
11.15 Eucharistie, pater Van Ulden, Hartebrugkoor
za 14 Petrus
zo 15 Petrus
Antonius
Hartebrug

19.00
09.30
11.15
11.15

Eucharistie, pastoor Smith, samenzang
Eucharistie, mgr. Van den Hende, Petruskoor
Eucharistie, Pater Van Duijnhoven
Eucharistie/KWD, mgr. Van den Hende, Hartebrugkoor

za 21 Petrus
zo 22 Maria M
Hartebrug

19.00
10.00
11.15

Eucharistie, pastoor Smith, samenzang
Oecumenische viering/KWD, Lam Godskoor, kinderkoor
Eucharistie, pastoor Broeders, Schola Cantorum

za 28 Petrus
zo 29 Hartebrug
Antonius

19.00
11.15
11.15

Eucharistie, pastoor Smith, Cantorij
Eucharistie/KWD, pater Van Duijnhoven, Schola Cantorum
Eucharistie, pater Van Ulden, Lam Godskoor

Doordeweekse vieringen
dinsdag
Petrus
donderdag
Hartebrug
vrijdag
Petrus
elke 1e dinsdag
Zijlpoortkapel
elke 2e woensdag Petrus

09.00
12.30
09.00
10.00
11.00-12.00

dagkapel, eucharistie
kerk, eucharistie
dagkapel, eucharistie
eucharistie
open kerk

Zie Rondom de Kerk voor de vieringen in de overige parochiekernen
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De Haan richting Zuid
In Rondom de Kerk hebt u in het najaar van 2016 kunnen lezen hoe de parochie van acht
kernen nu is ingedeeld in drie regio’s. Onze Sint-Petruskerk vormt samen met de Lam Gods
en de Hartebrug de nieuwe Regio Zuid. De achterliggende gedachte is dat de regio’s intensiever gaan samenwerken. Dat zal in eerste instantie gelden voor de beheercommissies en
pastoraatgroepen. Maar we zien ook graag dat we ons als parochianen bewuster worden
van het grotere verband van onze regio Zuid. Vandaar dat ook de Haan meedoet: richting
Zuid. Dat betekent dat u vanaf 2017 de vieringen vermeld ziet voor de vier kerkgebouwen
die de regio Zuid nu rijk is. U ziet dan dat u altijd op zaterdag of zondag in een van de
kerken een viering kunt bijwonen. De Haan richting Zuid gaat eens per maand verschijnen.
Dat is duidelijk en zal Petrus-nieuws bevatten maar ook steeds vaker berichten vanuit de
Hartebrug en Lam Gods. We zullen ook vaker naar het parochieblad Rondom de Kerk verwijzen of naar de website rondomdekerk.nl. Zo houden we de digitale Haan bondig en is
het laatste nieuws nooit ver weg. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties rond deze
Digitale Haan nieuwe stijl, mail dan aan haan@sintpetrusleiden.nl
De Beheercommissie en Pastoraatgroep
Leidse start van de Jaarlijkse Actie Kerkbalans in de Hooglandse Kerk
Kerkbalans 2017 start dit jaar op zaterdag 21 januari om
13.00 uur. Precies op dit tijdstip worden in meer dan 100
plaatsen door het hele land de kerkklokken geluid. Ook de
Petruskerk zal hieraan meedoen. Het wordt een recordpoging klokkenluiden. In Leiden vindt het gezamenlijke inluidmoment plaats in de Hooglandse Kerk. U bent die zaterdag
welkom om 12.15 uur. Het startsein wordt gegeven door
Elco Brinkman, Eerste Kamerlid en lid van de Protestantse gemeente te Leiden: “Ik luid de
klok voor Kerkbalans, omdat ik het belangrijk vind dat de Leidse kerken toekomst hebben
en plaatsen blijven van bezinning, gemeenschap en respect”. Iedereen die betrokken is bij
Kerkbalans en iedereen die op een andere wijze betrokken is bij een van onze kerken
wordt van harte uitgenodigd bij dit inluidmoment aanwezig te zijn in de Hooglandse Kerk.
Het programma is als volgt:
12.15 uur – Inloop; 12.35 uur – Welkomstwoord; 12.40 uur – Korte speech door klokkenluider Elco Brinkman; 12.55 uur – Zegen; 13.00 uur – De klok wordt geluid; 13.10 uur –
Warme chocolademelk met krentenbrood; 13.30 uur – Einde.
De actie Kerkbalans van de Petruskerk
Het thema van de Actie Kerkbalans is 'Mijn kerk verbindt’. De vrijwilligers
van de Petruskerk zullen in de week na 21 januari bij u de brief met alle
informatie langsbrengen. In de week van 30 januari komen zij weer langs
om de envelop op te halen met hopelijk uw toezegging voor 2017.
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Het jaarlijkse streefbedrag van € 50.000 is steeds moeilijker haalbaar. In de afgelopen jaren zijn de inkomsten uit de actie Kerkbalans geleidelijk gedaald richting € 40.000. Wij hopen dat we toch weer een stijging kunnen laten zien.
De Beheercommissie en Pastoraatgroep
Het mooie van een misintentie
De kerk is een gemeenschap van levenden én doden. Veel nabestaanden vinden het belangrijk om een naam in onze geloofsgemeenschap in leven te houden. Vandaar een misintentie. Er zijn ook andere redenen om een misintentie aan te vragen: bijvoorbeeld om
Gods zegen te vragen voor een familielid, buurvrouw of vriend die een zware operatie
tegemoet gaat, voor een kleinkind dat voor een examen staat; vaak ook uit dankbaarheid
bij een bijzondere verjaardag. Of gewoon ”tot zekere intentie”. De misstipendia komen
ten goede aan de Petruskerk. Richtbedrag is € 7,50 à € 10,-. U kunt het bedrag overmaken op NL15 INGB 0003 5318 11 met vermelding van de misintentie en datum.
Diaconie
 Rita's Reisbureau is een kleine organisatie die bemiddelt tussen mensen die in Nederland een vakantiehuisje hebben en mensen die graag in Nederland op vakantie willen
maar het niet kunnen betalen. In de zomer van 2016 kon deze stichting beschikken over
18 accommodaties, die in totaal voor 84 weken beschikbaar waren. De behoefte aan
gesponsorde vakanties is nog altijd vele malen groter dan het aanbod. Rita's Reisbureau
vraagt daarom uw hulp. Meer informatie via info@ritasreisbureau.nl
 Stichting Baby Hope zamelt kraammaterialen in voor kraamprojecten in Afrika, India,
Zuid-Amerika en Oost-Europa. De Petruskerk is ook inzamelpunt.
 Graag maken wij u attent op het Sociaal Wijkteam Roodenburg, dat vragen kan beantwoorden op het gebied van zorg en welzijn.
 Elke eerste maandag van de maand worden de producten opgehaald.
Catecheseavonden in januari
De folder met de Catechese-activiteiten in de eerste helft van 2017 staat op de website.
Hieronder de avonden en de onderwerpen in januari. Alle details zijn te vinden in de folder, die ook achterin de kerk ligt.
Di 17 januari
Lectio divina met Adrienne von Speyr
Wo 18 januari Geloof in alle redelijkheid
Do 19 januari
Bijbelavond door Marieke Maes
Ma 23 januari Catholicism: Maria, Moeder van God
Do 26 januari
Twitteren met God
Vr 27 januari
Learning From Beauty: Charles Peguy
Ma 30 januari Catholicism: Christus en de Kerk
Di 31 januari
Over het Onze Vader
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Misintenties vieringen in de Petruskerk
Vrijdag 6 januari: Ton Wallaart
Zaterdag 7 januari: Maria Brigitta van Buuren-Huigsloot, Hans Engel
Dinsdag 10 januari: Cornelia Redegeld-Prins
Vrijdag 13 januari: Johannes Donders, Corrie Faas, Catharina van Loon
Zaterdag/zondag 14/15 januari: Maria Brigitta van Buuren-Huigsloot, Familie van SchaikOveres, Cisca Verhaar, Annelies Vreeburg
Dinsdag 17 januari: Berta Bull - Weber, Catharina Fredriks, Franciscus Smit
Vrijdag 20 januari: Johanna Lamers - Buizer, Catharina Pieterse - Laterveer, Cornelia Redegeld - Prins
Zaterdag 21 januari: Karel Bostoen, Nico Bosman, Maria Brigitta van Buuren - Huigsloot,
Hans Engel, Koos Mentink, Familie van Schaik - Overes, Annelies Vreeburg, Overleden
Fam. Vreeburg - Goddijn, Wim Vreeburg
Dinsdag 24 januari: Corrie Faas, Catharina van Loon
Vrijdag 27 januari: Berta Bull - Weber, Franciscus Smit
Zaterdag 28 januari: Karel Bostoen, Familie Bruinsma - van Schaik, Maria Brigitta van
Buuren - Huigsloot, Koos Mentink, Cisca Verhaar
Dinsdag 31 januari: Catharina Pieterse - Laterveer, Cornelia Redegeld - Prins
Familieberichten Petruskerk
Overleden op 16 december 2016: de heer Karel J.S. Bostoen (73 jaar), laatst gewoond in
de Buitenruststraat. Overleden op 23 december 2016: de heer Frans M. Smit (96), De Sitterlaan. Overleden op 23 december 2016: mevrouw Catherina M. Pieterse-Laterveer (68),
Kanaalstraat. Overleden op 1 januari 2017: mevrouw Maria van der Heijden (89), Witte
Rozenstraat. Overleden op 2 januari 2017: de heer Frans Nijssen (93), Lammenschansweg.
Dat zij allen mogen rusten in vrede.
Financiën Petruskerk
December is ook voor de financiën een belangrijke maand voor de kerk. De collectes tijdens de kerstvieringen (Kinderkoor, Nachtmis en Kerstochtend) brachten in totaal € 1.560
op. De kaarsen en misboekjes leverden nog eens € 654 op. Na de Kerstsamenzang op 18
december werd gecollecteerd voor Kerk in Nood en in het bijzonder voor de kinderen in
Syrië. Dat leverde het mooie bedrag op van € 275. Dank voor uw bijdragen!
Evenementen in de Petruskerk
Zondag 22 januari, 15.00 uur: Winterconcert Jeugd Symfonieorkest Rijnstreek
Geniet van een optreden van het Kinderorkest, Juniorenorkest en Symfonieorkest.
Zondag 29 januari, 15.15 uur: "Van Schemer naar Licht" door het Leids Kamerkoor
Midden in de winter als de dagen weer gaan lengen brengt het Leids Kamerkoor het programma "Van schemer naar licht". Stemmige koormuziek om ons door deze tijd heen te
leiden. Met muziek van zowel oude als moderne componisten. Toegang 10 euro. Kinderen
t/m 12 jaar gratis toegang. Meer info: www.leidskamerkoor.nl
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