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

juni 2018

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.nu
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 juni 2018
za 02 Petrus
19.00 Eucharistie, pastoor Smith, Samenzang
zo 03 Petrus
09.30 Eucharistie, pastoor Broeders, Sint-Petruskoor
Antonius
11.15 Eucharistie, pater van Ulden, Lam Godskoor
Hartebrug
11.15 Eucharistie, pastoor Broeders, Hartebrugkoor
za 09 Petrus
19.00 Eucharistie, H. Vormsel, Bisschop van der Hende,
Magnificat-project-koor.
zo 10 Maria M
09.30 Woord- en Gebedsdienst, Lam Godskoor
Hartebrug
11.15 Eucharistie, pater van Ulden, Schola Cantorum
za 16 Petrus
19.00 Eucharistie, pastoor Smith, Samenzang
zo 17 Petrus
09.30 Eucharistie, pastor Wessel, Sint-Petruskoor
Antonius
11.15 Eucharistie, pastor Wessel, Lam Godskoor
Hartebrug
11.15 Eucharistie, pater van Ulden, Hartebrugkoor
za 23 Petrus
19.00 Eucharistie, pastoor Smith, Samenzang
zo 24 Maria M
09.30 Eucharistie, pastoor Broeders, Kinderkoor
Hartebrug
11.15 Eucharistie, pastoor Broeders, Schola Cantorum
za 30 Petrus
19.00 Eucharistie, pastoor Smith, Samenzang
Doordeweekse vieringen
dinsdag
Petrus
09.00
donderdag
Hartebrug
12.30
vrijdag
Petrus
09.00
elke 1e dinsdag
Zijlpoortkapel
10.00
elke 2e woensdag
Petrus
11.00 – 12.00
zie Rondom de Kerk voor de vieringen in de overige parochiekernen

dagkapel, eucharistie
kerk, eucharistie
dagkapel, eucharistie
eucharistie
open kerk
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Diaconie
 M25 Leiden, het jongerenproject van Diaconaal Centrum De Bakkerij Leiden,
organiseert van 15 mei t/m 15 juni een inzamelingsactie voor Stichting MUCOP.
Stichting MUCOP voert projecten uit in de Democratische Republiek Congo en zorgt
o.a. voor ongeveer 80 tienermoeders in de leeftijd van 12 tot 18 jaar en hun kinderen.
Voor hun onderhoud is Stichting MUCOP op zoek naar: a) naaimachines in werkende
staat plus naaimaterialen, b) babyflesjes en -accessoires, c) kleding voor 0 tot 5 jaar
en d) kinderschoenen tot maat 38. Op dinsdag 19 juni zal een groep van 16 leerlingen
van de Internationale Schakelklas uit Leiden de spullen gaan sorteren. De spullen
kunnen in Diaconaal Centrum De Bakkerij worden afgegeven, Oude Rijn 44-B in
Leiden. Openingstijden zijn: maandag t/m donderdag van 09.00 - 16.30 uur & vrijdag
van 09.00 - 12.00 uur. Hartelijke dank namens M25 Leiden en Stichting MUCOP!
 Mogen wij op u blijven rekenen voor het meebrengen van houdbare levensmiddelen
voor de Voedselbank? Verse groenten en fruit zijn niet geschikt; wel geschikt zijn:
groenten en fruit in glas of blik en houdbare maaltijdsoepen of -sauzen met groenten.
Ook pasta, rijst, peulvruchten en ontbijtgranen zijn welkom. Elke eerste maandag van
de maand worden de producten opgehaald.
 Stichting Baby Hope zamelt materialen in voor kraamprojecten in Afrika, India, ZuidAmerika en Oost-Europa. De Petruskerk is ook inzamelpunt.
 Graag brengen wij het project ‘Op de Kook toe’ van Diaconaal Centrum de Bakkerij
onder de aandacht. Dit project wil het voedselpakket voor cliënten van de
Voedselbank op gezonde wijze aanvullen. U kunt dit project steunen door het
inleveren van eiwitrijke, houdbare producten. Het project organiseert ook
Kookateliers waarin deelnemers leren goedkope en gezonde maaltijden te bereiden
en daarmee hun kijk op voeding verbreden. Uw financiële bijdrage voor de
Kookateliers is welkom, zie hiervoor de folder op de lectuurtafel onder Diaconie.
Financiën Petruskerk
In de weken 16 t/m 18 is aan gewone collectes € 805 opgehaald. De deurcollecte voor
Roepingenzondag bracht het bescheiden bedrag op van € 40. Eind mei stond de actie Kerkbalans op ruim € 25.000. Dat is al ⅔ van de toezeggingen voor 2018. Doel blijft dat we in
de buurt komen van € 40.000. Dat is ook belangrijk om wat reserves op te bouwen voor
het groot onderhoud. Inmiddels staan de steigers aan de voorzijde van de pastorie aan de
Lorentzkade en wordt verder gegaan met het schilderwerk. Veel dank voor alle bijdragen!
Inmiddels zijn ook de jaarcijfers 2017 gereed. Lieten de voorlopige cijfers in begin januari
nog een fors verlies zien, na verwerking van de meevallende centraal gemaakte kosten is
er sprake van een bescheiden positief resultaat. Zo worden grote inspanningen geleverd
om onze parochie ook financieel gezond te houden.
Vrijwilligersavond
De jaarlijkse Vrijwilligersavond vindt dit jaar plaats op vrijdag 7 september. Eerst even
van de zomer genieten, maar zet de datum alvast in uw agenda.
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Jongeren bijeen in Regio Zuid
In de regio Zuid willen we de jongerengroep ‘Coeli Club’, die al langer
bestaat vanuit de Hartebrugkerk, uitbreiden met jongeren van de ‘Petrus’ en de ‘Lam Gods’. Nieuwsgierig? Kijk eens op facebook Coeli Club.
Alle jongeren tussen 12 en 19 jaar zijn van harte welkom. De eerstvolgende bijeenkomst is op de vrijdagavond 8 juni, van 19.00 tot circa 21.00
uur in de Hartebrugkerk. Info: Irma Leune 071-5315636 en Victoria
Twist 071-5326556.
Catecheseavonden in juni
Het catechese-aanbod is op diverse locaties in onze parochie. Details zijn te vinden in de
folder achterin de kerk. Hieronder het aanbod voor de maand juni.
do
07 Adrienne von Speyr
do
07 Bijbelleesavond met begeleiding van Marieke Maes
Uitnodiging boottocht
De Protestantse Wijkgemeente Leiden Zuidwest organiseert
ook dit jaar weer een boottocht, waarvan de deelname wederom openstaat voor parochianen van de Lam Gods en ook
parochianen van de Petrus zijn welkom. Dit jaar varen we
met de River Queen, een grotere boot, die ook toegankelijk
is voor rolstoelers (met eigen betalende begeleider). Op 12
juni schepen we om 09.30 uur in bij de Parelvissers. Aan
boord kunt u koffie en thee drinken. We zijn rond 16.30 uur
terug bij de Parelvissers. We lunchen aan boord, daarom
kunnen we een langere tocht maken langs de Braassem en de Kaag. De tocht heet dan ook
‘Holland op z’n mooist’. U moet zich wel van tevoren opgeven, dit kan telefonisch bij Els
van der Vlist 06-4236 7469 (graag na 15.00 uur uur). Kosten: € 40,00 p.p. contant te voldoen bij opgave of (bij voorkeur) per bank op rekeningnummer NL51 INGB 0000 5349 30
van de Protestantse Wijkgemeente Leiden Zuidwest o.v.v. uw naam en adres. Een ieder is
van harte welkom! Ook dit jaar belooft het weer een gezellige, leuke dag te worden! Er
zijn ca. 120 zitplaatsen binnen, dus schroom niet om u aan te melden.
Feest van Petrus en Paulus op zondag 1 juli
Het feest van Petrus en Paulus wordt dit jaar gevierd op zondag
1 juli om 10.30 uur met zang van alle koren van de Regio Zuid. Het
zal een viering zijn voor de gehele regio Zuid, wat betekent dat die
dag de kerken van de Hartebrug en Lam Gods gesloten blijven, zodat alle parochianen van de drie kernen het feest gezamenlijk kunnen vieren. Een mooie stap voorwaarts in het samen één geloofsgemeenschap worden.
Volgend jaar zal het feest dan in een van de andere kerken gevierd kunnen worden. Bij
elkaar kerken en zo elkaar leren kennen!
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Succesvolle acties van werkgroep Diaconie
Wat voorheen de werkgroep MOV was, is nu de werkgroep Diaconie onder
aanvoering van John van de Woerd. De boekenmarkt in het voorjaar bracht
het geweldige bedrag op van € 850. Een spontane paaseierenactie leverde
het mooie bedrag op van € 155. Beide opbrengsten komen ten goede aan
het groot onderhoud. De werkgroep richt zich nu weer op de boekenmarkt
in het najaar. In het Petruszaaltje kunnen op zaterdagochtend 2 juni weer
boeken, CD’s, DVD’s en platen ingeleverd worden. Ruimt u de boekenkast op, de DVDcollectie, die rij platen of het cd-rek, denk dan even aan de werkgroep Diaconie.
Eerste Heilige Communie
Op zondag 27 mei om 13.00 uur zullen 13 kinderen in de Petruskerk
hun Eerste Heilige Communie ontvangen. Het is een wat bijzonder
tijdstip voor onze kerk, maar op deze manier is het mogelijk dat alle
communicantjes op dezelfde dag dit feest kunnen vieren. Voor de
kinderen wordt het een groot feest en het is extra mooi dat als gemeenschap mee te vieren door een volle kerk.
Misintenties vieringen in de Petruskerk
Dinsdag 29 mei: Bastiaan Hoogervorst
Vrijdag 01 juni: Karel Bostoen, Nagy-Kutasi
Zat./zondag 02 en 03 juni: Familie Bruinsma-van Schaik, Maria Brigitta van Buuren-Huigsloot, Paul Huisman, Catharina van Loon, Familie van Schaik-Overes, Annelies Vreeburg
Vrijdag 08 juni: Bastiaan Hoogervorst
Zaterdag 09 juni: Maria Brigitta van Buuren - Huigsloot, Catharina van Loon, Overleden
Fam. Vreeburg - Goddijn
Dinsdag 12 juni: Karel Bostoen, Ben Janson
Vrijdag 15 juni: Juliana Nagy-Kutasi
Zat./zondag 16 en 17 juni: Familie Bruinsma-van Schaik, Maria Brigitta van Buuren - Huigsloot, Catharina van Loon, Familie van Schaik-Overes, Theo van der Voorn, Wim Vreeburg
Dinsdag 19 juni: Bastiaan Hoogervorst
Vrijdag 22 juni: Karel Bostoen
Zaterdag 23 juni: Maria Brigitta van Buuren - Huigsloot, Catharina van Loon
Dinsdag 26 juni: Juliana Nagy-Kutasi, Hans Paulissen
Vrijdag 29 juni: Bastiaan Hoogervorst
Zaterdag 30 juni: Familie Bruinsma-van Schaik, Maria Brigitta van Buuren - Huigsloot, Hans
Epskamp, Catharina van Loon, Familie van Schaik-Overes
Familieberichten Petruskerk
Overleden op 26 april 2018: de heer Bastiaan Hoogervorst (78 jaar), Hof van Roomburgh,
weduwnaar van E. Hoogervorst – Kroon. Overleden op 29 april 2018: mevrouw Juliana
Nagy – Kutasi (92 jaar), Kapteynstraat. Dat zij mogen rusten in vrede.
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