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

oktober 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 drs. W.P.L. Broeders, pastoor J.H. Smith, diaken G.J. Clavel
Pastoraal werkers: drs. 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 oktober 2018
za 06 Petrus
19.00 Eucharistie, pater Van Ulden, Petruskoor
zo 07 Antonius
09.30 Eucharistie, pastoor Broeders, Lam Godskoor
Hartebrug
11.15 Eucharistie, pater Van Ulden, Hartebrugkoor
za 13 Petrus
19.00 Eucharistie, pastoor Smith, samenzang
zo 14 Antonius
09.30 Eucharistie, pastor Kurvers, Lam Godskoor
Hartebrug
11.15 Eucharistie, pastoor Broeders, Schola Cantorum
za 20 Petrus
19.00 Eucharistie, pastoor Broeders, Petruskoor
zo 21 Maria M
09.30 Eucharistie, pater Van Ulden, Lam Godskoor
Hartebrug
11.15 Eucharistie, pastoor Broeders, Hartebrugkoor
za 27 Petrus
19.00 Eucharistie, pastoor Smith, samenzang
zo 28 Maria M
09.30 Woord- en gebedsdienst/Kinderwoorddienst, Kinderkoor
Hartebrug
11.15 Eucharistie, pater Van Ulden, Dameskoor
Doordeweekse vieringen
dinsdag
Petrus
09.00
dagkapel, eucharistie
donderdag
Hartebrug
12.30
kerk, eucharistie
vrijdag
Petrus
09.00
dagkapel, eucharistie
.elke 1e dinsdag
Zijlpoortkapel 10.00
eucharistie
elke 2e woensdag Petrus
11.00 – 12.00
open kerk
Zie Rondom de Kerk voor de vieringen in de andere parochiekernen
Na de zaterdagavondmis bent u welkom voor een kopje koffie in de Petruszaal.
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Marlène Falke terug van verlof
Marlène Falke, pastoraal werker en eerst aanspreekbare voor de kerken in onze regio, is
vanaf deze maand oktober na een sabbatical weer aan het werk in onze parochie. Dat zal
parttime zijn, want zij gaat twee dagen in de week (maandag en donderdag) voor het
bisdom in Rotterdam werken. Binnen de Regio Zuid zal Marlène onder meer de activiteiten
rond de Eerste Heilige Communie en het Vormsel op zich nemen. Goed nieuws is ook dat
Bas van Pampus weer voorzichtig aan het werk gaat, onder meer bij de begeleiding van de
Alpha-cursus. Fijn beiden weer te zien!
Oktober: rozenkransgebed en bloemen voor Maria
In de maand oktober wordt op dinsdag- en vrijdagmorgen na de H.
Mis de Rozenkrans gebeden. Maria is Jezus’ moeder en door Hem
ook ons tot moeder gegeven. Zij is de belangrijkste heilige. Zij is
onze voorspreekster in de hemel en Troosteres der bedroefden.
Tijdens de maand oktober kunnen ook weer bloemen worden
afgegeven bestemd voor het Maria-altaar. De dames van de
werkgroep bloemversiering zijn zaterdagochtend tussen 10.00 en
10.30 uur aanwezig om de bloemen aan te nemen. Bij de witte
deur, links van de kerk.
Wereldmissiemaand 2018 – collecte op 20 oktober
In oktober is het Wereldmissiemaand waarin MISSIO
Pauselijke Missiewerken aandacht vraagt voor de jonge
kerken in de derde wereld.
Op zaterdag 20 oktober is er een collecte in het kader
van Missiezondag. Missio steunt dit jaar projecten in
Ethiopië. Ethiopië is een land met een eeuwenoude
christelijke traditie. Het Ethiopisch-orthodoxe christendom is nog altijd een bepalende religieuze en culturele
factor. Katholieken vormen een minderheid.
Meer informatie vindt u in de folder achter in de kerk. Van harte aanbevolen.
Tienergroep
Binnen onze parochie is sinds enige tijd een tienergroep actief. De
tienergroep wordt getrokken door Marielle de Vries, Peter van Lier en
Pauline Buirma en ondersteund door een aantal ouders. De groep is
bedoeld voor tieners van rond de 12 tot en met 16 jaar. Iedereen is
welkom! Zie www.rkjleiden.nl/tienergroep. Meer in de volgende Haan.
Leidens Ontzet
Elke Leidenaar kijkt uit naar het feest van 3 October. Geen Leidens Ontzet zonder kermis
en optocht. Een mooi moment van bezinning is de Herdenkingsdienst in de Pieterskerk om
10.00 uur, met muzikale omlijsting. Kerk is altijd helemaal vol. Van harte aanbevolen!
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Bericht van RK Nederland over het misbruik in de kerk, 14 september 2018
“Op dit moment ervaren velen in de Kerk opnieuw diepe pijn en schaamte als gevolg van
berichten over seksueel misbruik van minderjarigen. Velen zijn begaan met het lijden van
de slachtoffers als gevolg van het misbruik. In verschillende werelddelen worden onderzoeksrapporten gepubliceerd waaruit blijkt dat een groot aantal medewerkers van de Kerk
zich aan minderjarigen hebben vergrepen. Menig kerkleider blijkt hier niet adequaat tegen
te zijn opgetreden.
Bisschoppen en priesters ervaren met allen die meewerken in het pastoraat pijn en
schaamte en ook individuele gelovigen lijden onherroepelijk mee als lidmaat van de Kerk.
Het beste is als de pijn en ontmoediging, die momenteel in de Kerk worden gevoeld, ertoe
bewegen om naar vermogen alles te doen om slachtoffers van seksueel misbruik de helpende hand te bieden om tot heling te komen. En tevens om blijvend aandacht te hebben
voor preventie van seksueel misbruik, opdat iedereen, ook kinderen en jongeren, zich veilig weten in de Kerk, die immers als zending heeft Jezus’ Evangelie van geloof, hoop en
liefde in deze wereld uit te dragen. Dat kan niet zonder de ademhaling van het gebed en
de viering van de sacramenten. Daarom worden de parochies in de Nederlandse bisdommen gevraagd de onderstaande voorbede te bidden in de zondagsvieringen van 15 en 16
september.
In de Nederlandse kerkprovincie is met het oog op slachtoffers en hun verhalen over misbruik als minderjarigen door bedienaren van de Kerk in de afgelopen zes jaren zorgvuldig
werk gemaakt van het bieden van erkenning, genoegdoening en hulp aan slachtoffers. Op
basis van onafhankelijk onderzoek door de heer Deetman, geïnitieerd door de Nederlandse bisschoppen en de hogere religieuze oversten, zijn in een gezamenlijke aanpak
maatregelen getroffen om misbruik door medewerkers van de Kerk voortaan zo goed mogelijk te voorkomen, met behulp van een landelijke gedragscode, de eis een VOG te overleggen bij een benoeming of aanname als kandidaat-medewerker en een antecedentenverklaring. Door deze maatregelen wil de R.-K. Kerk in Nederland een veilige plek voor
kinderen en jonge mensen zijn en blijven.”
Voorbede
Voor hen die in hun jonge jaren slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik door
medewerkers van de Kerk:
dat God zich in het bijzonder over hen ontfermt en hen door zijn genadegaven tot innerlijke heling mag brengen;
dat iedereen in de Kerk op zorgvuldige, liefdevolle en verantwoordelijke wijze met kinderen en jonge mensen omgaat;
dat allen in onze parochies en andere instellingen steeds waakzaam blijven en er alles
aan doen om seksueel misbruik voortaan te voorkomen.
Laat ons bidden.....
3

Beheercommissie en Pastoraatgroep worden Locatieraad
Met de vorming van de regio’s binnen onze parochie wordt ook de bestuursstructuur aangepast. Het parochiebestuur gaat naast een voorzitter, secretaris en penningmeester bestaan uit vertegenwoordigers van de drie regio’s. Elke regio zal één Beheercommissie en
één Pastoraatgroep hebben, ook om zo de samenwerking tussen de parochiekernen verder te versterken. Daarnaast zal elke parochiekern een Locatieraad hebben. De Locatieraad van de Petruskerk gaat vanaf 1 oktober aan het werk en zal bestaan uit Miranda
Elfrink, Lydia van Goozen, Els Grijmans, Wilbert Hettinga, Cathalijne Louwes, Sjef Rosdorff,
Pernelle Severijnen, Henk Snijders en Wil Witte. In een volgende Haan meer over de taakverdeling.
Diaconie – Voedselbank en Stichting Baby Hope
De Voedselbank blijft blij met uw houdbare levensmiddelen. Elke eerste maandag van de
maand worden de producten opgehaald. De Petruskerk is ook inzamelpunt voor kraammaterialen voor de Stichting Baby Hope voor kraamprojecten in Afrika, India, Zuid-Amerika en Oost-Europa.
Misintenties vieringen in de Petruskerk
Zaterdag 6 oktober: Uit dankbaarheid voor een 50e verjaardag, Familie Bruinsma-van
Schaik, Maria Brigitta van Buuren - Huigsloot, Luigia Tomassi Duca, Hans Epskamp, Paul
Gellings, Jozephus (Jos) Giezeman, Elisabeth Kuip - Schiphorst, Catharina van Loon
Dinsdag 9 oktober: Petrus ten Broek
Zaterdag 13 oktober: Maria Brigitta van Buuren - Huigsloot, Luigia Tomassi Duca, Jozephus (Jos) Giezeman, Catharina van Loon
Dinsdag 16 oktober: Paul Gellings, Elisabeth Kuip - Schiphorst
Zaterdag 20 oktober: Familie Bruinsma-van Schaik, Maria Brigitta van Buuren - Huigsloot,
Luigia Tomassi Duca, Catharina van Loon
Dinsdag 23 oktober: Petrus ten Broek, Jozephus (Jos) Giezeman
Vrijdag 26 oktober: Joseph Cornelissens, Paul Gellings, Elisabeth Kuip - Schiphorst
Zaterdag 27 oktober: Maria Brigitta van Buuren - Huigsloot, Luigia Tomassi Duca, Catharina van Loon, Familie van Schaik-Overes
Familieberichten Petruskerk
Op 27 augustus is de heer Petrus ten Broek overleden, 59 jaar, Witte Singel. Op 5 september overleed mevrouw Elisabeth Kuip-Schiphorst, 88 Jaar, Witte Rozenstraat. Op 16 september overleed de heer Paul Gellings, 91 jaar, Schouwenhove. Op 19 september overleed
mevrouw Anna Vendrig-van der Helm, 91 jaar, Witte Rozenstraat. Op 21 september overleed de heer Joop Giezeman, 83 jaar, Professorenpad. Dat zij mogen rusten in vrede.
Financiën Petruskerk
De collectes in de weken 33 t/m 38 brachten in totaal € 1.343 op. De collecte voor Memisa
bracht € 63 op. Voor Pax Christi werd € 87 opgehaald. De actie Kerkbalans voor 2018 heeft
tot en met medio september bijna € 32.000 opgeleverd. Dank voor ieders bijdragen!
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