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

september 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 september 2018
za 01 Petrus
19.00 Eucharistie, pater van Ulden, Sint-Petruskoor
zo 02 Antonius
09.30 Eucharistie, pastor Versteegen, Lam Godskoor
Hartebrug
11.15 Eucharistie, pater van Ulden, Hartebrugkoor
za 08 Petrus
19.00 Eucharistie, pastoor Smith, Samenzang
zo 09 Maria M
09.30 Woord- en Gebedsdienst, Lam Godskoor
Hartebrug
11.15 Eucharistie, pater van Ulden, Schola Cantorum
za 15 Petrus
19.00 Eucharistie, pastoor Smith, Sint-Petruskoor
zo 16 Antonius
10.00 Oecumenische viering, Lam Godskoor
Hartebrug
11.15 Eucharistie, pater van Ulden, Vocaal kwartet Sine Nomine
za 22 Petrus
19.00 Eucharistie, pastoor Smith, Samenzang
zo 23 Maria M
09.30 Eucharistie, pastoor Broeders, Kinderkoor
Hartebrug
11.15 Eucharistie, pastoor Broeders, Schola Cantorum
za 29 Petrus
19.00 Eucharistie, pastoor Smith, Sint-Petruskoor
zo 30 Maria M
09.30 Eucharistie, pater van Ulden, Kinderkoor
Hartebrug
11.15 Eucharistie, pastoor Broeders, Schola Cantorum
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
 Op vrijdag 21 september, de Internationale Dag van de Vrede, wordt
van 16.00 tot 17.00 uur een Vredeswake gehouden op het Stadhuisplein. Deze wake is onderdeel van de Vredesweek van Pax. Landelijk is
Pax de initiatiefnemer met als motto: Generaties voor vrede! ‘In de
Vredesweek zoeken we naar verbinding en solidariteit tussen de verschillende generaties. Om van elkaar te leren, elkaar te bemoedigen
en samen op te trekken op de weg van Vrede.’
 Op zaterdag 15 en 22 september zal de Vredesweekcollecte gehouden
worden voor Pax. Van harte aanbevolen.
 Mogen wij op u blijven rekenen voor het meebrengen van houdbare levensmiddelen
voor de Voedselbank? Elke eerste maandag van de maand worden de producten
opgehaald.
Financiën Petruskerk
De collectes in de weken 25 t/m 32 brachten in totaal € 2.342 op. Dank voor ieders bijdragen in deze zomerse weken. Na het wegvallen van de vieringen op zondag hopen we dat
de collecteopbrengsten op een mooi niveau blijven. De actie Kerkbalans voor 2018
heeft tot en met medio augustus ruim € 30.000 opgeleverd. Een mooie tussenstand.
Namens de Beheercommissie, Henk Snijders, penningmeester
Zaterdagavondvieringen met koffie na afloop
Zoals inmiddels bekend zal zijn, hebben we in de Petruskerk sinds juli elke zaterdagavond
om 19.00 uur de weekendviering, dus geen vieringen meer op zondag. We zijn heel blij dat
het Petruskoor nu elke eerste en derde zaterdag de viering opluistert. Als er een vijfde
zaterdag is, dan wordt het per maand bekeken. Elke zaterdag is er na afloop van de viering
achterin de kerk koffie en thee. De eerste maand was dat al heel gezellig met veel kerkgangers die even blijven. Hecht u aan een viering op zondag,
dan bent u van harte welkom in de Hartebrug of de Lam Gods
als onderdeel van onze regio Zuid. Zie het vieringenschema
op de voorzijde van deze Haan en in Rondom de Kerk voor de
gehele parochie.
Catecheseavonden in september
Het catechese-aanbod is op diverse locaties in onze parochie. Details zijn te vinden in de
folder achterin de kerk. Op 1 september is er weer de Pater Pio Gebedsgroep.
Doopviering
Op zaterdag 6 oktober om 15.00 uur is er een doopviering in de St-Petruskerk.
Er is nog plek. De voorbereidingsavond is op dinsdag 25 september a.s. om
19.30 uur in de pastorie aan de Lorentzkade 16A. Voor informatie en/of opgave:
Pernelle Severijnen. 071-5144099 of pam.severijnen@planet.nl
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Alpha gaat weer van start: het christelijke geloof verkennen en verdiepen
Een oud Alpha deelneemster vertelt: ‘Ik keek van buiten tegen het geloof aan, het was vreemd voor me. Bij de Alpha hoorde ik zoveel
nieuwe dingen en mocht op alles reageren. Nu kan ik me voorstellen
dat geloven in God je leven echt rijker maakt.’ Een tienweken cursus
over de kern van ons geloof. Voor mensen die voorzichtig willen verkennen wat christenen nu geloven; voor mensen die op zoek zijn naar
God; voor mensen met veel vragen over het geloof. Misschien kent u
ze. Maakt u ze attent op de Alpha en neemt u een folder voor ze mee. Een Alpha-avond
begint met een warme maaltijd, dan een inleiding en vervolgens gesprek: samen eten,
samen leren en samen delen. Met thema’s als: Wie is Jezus eigenlijk? Hoe lees ik de Bijbel?
Kunnen we God ervaren? Hoe zit het met het lijden in de wereld? Alpha start maandag 24
september a.s., dan alle maandagen tot en met 26 november en bovendien zaterdag 27
oktober overdag. Tijd: 18.45 – 21.30 uur. Locatie: Petruspastorie, Lorentzkade 16A. Opgave en info via de folder of bij pastoor Smith (jhsmithpr@gmail.com). Er zijn geen kosten
aan verbonden, maar een vrijwillige bijdrage is welkom. Zie ook www.rk-alphacentrum.nl
Barbecue voor onze vrijwilligers
Om het afgelopen seizoen af te sluiten en
het nieuwe seizoen met frisse energie te
beginnen, organiseren de Pastoraatgroep
en de Beheercommissie een barbecue
voor onze vrijwilligers op vrijdag 7 september vanaf 18.00 uur. Locatie is de Petruszaal en – bij mooi weer – de binnenplaats naast het zaaltje. Onze vrijwilligers
kunnen zich tot 5 september aanmelden
door middel van het aanmeldformulier,
per email: secretariaat@sintpetrusleiden.nl, of telefonisch bij ondergetekende. Wij hopen
dat alle vrijwilligers zich aanmelden, zodat we een gezellige avond met allen kunnen vieren.
Namens de Beheercommissie en Pastoraatgroep, Wil Witte, 06 5323 9815
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.
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Tip voor Open Monumentendag 8 en 9 september a.s.
Het gebouw aan de rechterkant van de Lodewijkkerk is van oorsprong vermoedelijk een
woonhuis uit de 18e eeuw en is sinds 1964 in gebruik geweest als rooms-katholieke leesbibliotheek. Architectenbureau Van Oerle, Schrama, Bos tekende destijds voor een ingrijpende verbouwing. Daarbij werden de achterste helft en de kapconstructie geheel vernieuwd. Op de begane grond werd een half verdiepte boekenzaal gemaakt met rondgaande galerij. De oude binnenplaats, inmiddels ingesloten geraakt door de zijkapel van
de kerk uit 1956, werd overkapt. Veel oudere elementen in de voorste helft van het gebouw zijn bij deze verbouwing bewaard gebleven, dan wel in stijl aangepast. Momenteel
wordt in opdracht van de Parochie HH. Petrus en Paulus de restauratie en herbestemming
van het pand voorbereid. De zaal en de voorkamer op de begane grond zullen worden
gebruikt voor vergaderingen en bijeenkomsten. De bovengelegen verdiepingen bieden
plaats aan het Babyhuis, een stichting die sinds 2013 opvang, zorg en ondersteuning biedt
aan moeders en hun pasgeboren kinderen, die niet in de reguliere gezondheidszorg terecht kunnen. Tijdens het weekeinde vertellen enkele vrijwilligers over de stichting en de
aanstaande herbestemming. Op zaterdag is via de Lodewijkkerk ook de besloten tuin achter de zijkapel te bezoeken.
Bedevaart Heiloo
Op 19 september is er in Heiloo een eendaagse bedevaart naar Onze Lieve
Vrouwe in Nood. Voor informatie en opgave: www.bedevaart.nl. Bellen met de
heer D. Bracke kan ook: 010 – 4149577.
Misintenties vieringen in de Petruskerk
Zaterdag 01 september: Familie Bruinsma-van Schaik, Maria Brigitta van Buuren - Huigsloot, Catharina van Loon
Dinsdag 04 september: Antonia Bik - van Haasteren
Zaterdag 08 september: Maria Brigitta van Buuren - Huigsloot, Overleden ouders Wilhelmus van der Heijden en Christina van der Heijden – van de Poll, Catharina van Loon, Familie van Schaik-Overes
Zaterdag 15 september: Familie Bruinsma-van Schaik, Maria Brigitta van Buuren - Huigsloot, Catharina van Loon
Zaterdag 22 september: Maria Brigitta van Buuren - Huigsloot, Catharina van Loon, Familie van Schaik-Overes
Zaterdag 29 september: Familie Bruinsma-van Schaik, Maria Brigitta van Buuren – Huigsloot, Emerentia Hoogervorst - Kroon, Catharina van Loon
Familieberichten Petruskerk
Overleden op 25 juni 2018: de heer Hendrik J. van Luijk (91 jaar), Lorentzhof. Overleden
op 23 juli 2018: mevrouw Antonia J.M. Bik - van Haasteren (84 jaar), Rijksstraatweg te
Wassenaar. Dat zij mogen rusten in vrede.
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