
 1 

PAROCHIE HH PETRUS EN PAULUS – REGIO ZUID 

| Actueel nieuws vanuit de Hartebrug, Lam Gods, Petruskerk | januari 2022 | 

Actie kerkbalans 

Op 15 januari begint weer de jaarlijkse Actie Kerkbalans, waarbij we een 
beroep doen op onze parochianen financieel bij te dragen aan het instand-
houden van onze kerkgemeenschap. We hopen dat u weer gul bijdraagt. 
  

Vertrouwen in het nieuwe jaar | “Parochianen, zelden verlangde ik zo 
bewust naar een nieuw dat volgt op een oud als bij afgelopen oud en 
nieuw. We maken er allemaal het beste van. Tenminste, dat proberen we. 
Maar ik kijk om me heen en zie zoveel onzekerheid en eenzaamheid, 
donkerte. We missen dat ‘samen’ en ook al zo lang…” Deze woorden sprak 
ik uit bij de vesperviering in de Sint-Petrus op oudejaarsavond. En nu, net 
over de drempel van het nieuwe jaar, met al onze goede voornemens op 
zak, helpt de liturgie ons de komende tijd om gericht te blijven op dat 
stralende Kerstkind in Zijn kribbe. We vieren belangrijke gebeurtenissen in 
het vroege leven van Jezus: Zijn openbaring, Zijn doop en Zijn opdracht in 
de Tempel. En zoals het Licht Zijn leven aaneenschakelt, zo is God ook met 
ons onderweg… Laten we daarop vertrouwen in het nieuwe jaar. 

Sam van Gent, stagiair Regio Zuid 
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Eerste Heilige Communie 
In mei vinden weer de eerste heilige communievieringen plaats 
voor kinderen vanaf groep 4. De Hartebrug en de Lam Gods 
kennen een gezamenlijke voorbereiding, die op woensdag 26 
januari begint. Voor de kinderen verbonden aan de Petrus, 
Lodewijk en Josephkerk beginnen de bijeenkomsten op 
woensdag 9 februari. Alle activiteiten vinden plaats voor zover 

de coronamaatregelen dat mogelijk maken. Voor alle ouders is er een zoom-
bijeenkomst op dinsdag 25 januari. De brief met meer informatie en het 
aanmeldformulier vindt u als bijlage bij dit Geluid van Zuid. Aanmelden kan 
ook via de afzonderlijke kernen of via petrusenpaulusleiden@gmail.com. 
 
Catecheseactiviteiten 
Ook in 2022 weer catecheseactiviteiten. Hieronder het komende aanbod. 
Adrienne von Speyr  | Haar boek Kruiswoord en Sacrament wordt besproken. 
Iedere derde woensdag van 20.15 – 21.15 uur via Zoom: op 19 jan, 16 febr, 16 
mrt, 20 april, 18 mei en 15 juni. Zie de Lodewijksite. 

De Lijkwade van Turijn | Elke week wordt een klein 
stukje van dit grote mysterieuze doek belicht. Do 
20.00 – 20.25. Aanvang 20 jan. Door pastoor Smith. 
Via Zoom, zie de Lodewijksite. 
Hopeloze heiligen | Belicht worden Judas Thaddeus 

-  Rita - Clemens Maria Hoffbauer (26 jan), Margaretha van Cortona (9 febr), 

Johannes de Deo (23 febr) en Léonie Martin (9 maart). Elke 2e en 4e woe, van 
20.15 – 21.30 uur door pastoor Smith via Zoom. Zie de Lodewijksite. 
Bijbelstudie met Marieke Maes | Op een aantal donderdagavonden belicht 
catechete Marieke Maes de lezing van de zondag. Eerstvolgende keer is 27 januari, 
altijd in de pastorie van de Antoniuskerk. Zie de website van de Lam Gods.  
Film en Spiritualiteit (als de maatregelen het toelaten) | Thema: Het beste ervan 
maken. Films over geluk en hoop uit onverwachte hoek. Film The terminal op 28 
januari 2022 van 19.15 - 22.00 uur.  Vanaf 19.00 u staat de koffie klaar. Locatie: 
Romanuszaal. Aanmelden per email: m.dehoogh@hotmail.com. 
Sycamore over de Sacramenten | Vier korte video-inleidingen op 
maandagavonden over 1) het doopsel en vormsel, 2) de eucharistie, 3) 
vergeving en genezing en 4) de christelijke roepingen. De data zijn 
respectievelijk 7, 14, 21 en 28 februari. Zoom-gegevens vindt u op de website 
van de Lodewijk. 
  

mailto:petrusenpaulusleiden@gmail.com
https://www.lodewijkparochie.nl/catechese/99-homepage/237-catechese-2021
http://lamgodsleiden.nl/
mailto:m.dehoogh@hotmail.com


 3 

Initiatieven voor gezinnen 
De volgende bijeenkomsten van de catecheseclub “De 
Vriendjes van Franciscus” zijn op zaterdag 15 januari 
en 12 februari in de bijsacristie van de Hartebrugkerk 
van 15.30 tot 17.00 uur. Wij gaan verder met onze 
jaarthema’s “Een reis door de Bijbelse landschappen” 
en “De zeven sacramenten.” Aanmeldingen vanaf 
groep 5 via vj.twist@kpnplanet.nl. 

De Hartebrug gaat de kinderwoorddiensten hervatten, beginnend op zondag 
16 januari tijdens de viering van 11.15 uur. De kinderwoorddiensten worden 
tot nader bericht in de Romanuszaal gehouden en zullen een uur duren. 
Nieuw dit jaar zijn de vieringen met extra aandacht voor gezinnen. De 
Hartebrug begint op zondag 30 januari met een Nederlandstalige viering om 
11.15 uur. De nieuwe communicanten zullen zich tijdens deze mis voorstellen. 
In de Maria Middelares zijn er kinderwoorddiensten op de vierde zondag van 
de maand: 23 januari, 27 februari en 27 maart. 
 

Workshop: ‘Assisteren bij de eucharistieviering’ 
Een opfriscursus of oefenochtend voor misdienaars en acolieten. Voor wie het al 
jaren doet of pas begint. Op zondag  23 januari 2022  aansluitend aan de mis van 
12.30 u tot 13.30 uur met een gezellige lunch. Locatie: Hartebrugkerk. De workshop 
staat onder leiding van pastoor Walter Broeders en pw Marlène Falke-de Hoogh. 
Aanmelden bij pw Marlène Falke-de Hoogh: m.dehoogh@hotmail.com. 
Iedereen die misdienaar of acoliet wil worden en communie heeft gedaan, kan 
zich ook bij Cora Geerlings melden: cwm.geerlings@gmail.com. 
 

In Memoriam Martien Hocks 
Hij was een vertrouwde verschijning in de ProfBurgwijk, bij 
velen bekend van de papierinzameling op de Zeemanlaan. 
Ook was hij gedurende vele jaren een van de kosters in de 
Petruskerk. Niet lang na zijn 80e verjaardag in augustus werd 
Martien Hocks ziek. Hij bleek een hersentumor te hebben en 
overleed op 27 december. We verliezen in hem een dierbare 
parochiaan, een aimabele buurtgenoot. Hij sprak iedereen 

aan met u en meneer/mevrouw, ook als je zei dat je gewoon bij je voornaam 
genoemd wilde worden. Wie Martien beter kende, wist dat hij graag 
treinreizen maakte om zo van landschappen te genieten. Daarnaast was hij 
een groot liefhebber van klassieke muziek, vooral van Beethoven. In april 2017 
werd Martien geïnterviewd voor de Wijkkrant. Dat mooie interview is terug te 
lezen op de Petrus-website. We gaan Martien missen.Locatieraad Petruskerk 

Foto: Rob Beurse 

mailto:vj.twist@kpnplanet.nl
mailto:m.dehoogh@hotmail.com
mailto:cwm.geerlings@gmail.com
https://rkleiden.nl/st-petrus/
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Driekoningen - uit Mattheüs 2:1-14 
Toen Jezus te Bethlehem geboren 
was, heerste koning Herodus in 
Jeruzalem. Er kwamen wijze 
mannen uit het oosten die 
vroegen: "Waar is de pasgeboren 
koning van de Joden? Wij hebben 
zijn ster gezien en willen hem 
hulde brengen." Herodus 
vertrouwde dit niet en liet zich 

door de schriftgeleerden uitleggen waar de Christus geboren moest worden. Zij 
vertelden hem: "Te Bethlehem, want er staat in de boeken geschreven dat 
daar een leidsman, een herder voor het volk Israël zal geboren worden." 
Herodus vroeg de wijze mannen om terug te komen als zij het kind gevonden 
hadden. De ster ging voorop en bleef staan boven het huis waar zij het kind 
vonden met zijn moeder Maria. Zij haalden koningsgeschenken boven: goud, 
wierook en mirre. Maar de wijzen gingen niet terug naar Herodus, want zij 
vertrouwden hem niet. 
 
Schrijfactie Amnesty International 

Ook dit jaar moest de schrijfactie vanuit 
Amnesty International weer aan corona 
worden aangepast. In de Hartebrug, Lam 
Gods, en de Petrus werden enveloppen met 
schrijfmateriaal aangeboden. Amnesty 
Leiden is blij en dankbaar voor alles wat er 
nu binnen is, niet alleen vanuit onze Regio 

Zuid: 830 brieven en 618 kaarten. Iedereen wordt hartelijk bedankt voor zijn 
of haar bijdrage. Volgend jaar doen we ongetwijfeld weer mee, met of zonder 
corona-maatregelen. Want elk kaartje, elke brief telt mee! 
Cathalijne Louwes, Werkgroep Diaconie 
 
Thijs Kramer overleden 
De oudere Petrusparochianen kennen hem nog. Thijs Kramer was vele jaren 
de organist van de Petruskerk. Een begrip. Op 14 december overleed hij op 
83-jarige leeftijd. Op de website van de Petruskerk vindt u het In Memoriam 
door Ton van Schie. 
 

https://rkleiden.nl/st-petrus/
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Vergaderingen 
Het parochiebestuur, de Locatieraden, de Pastoraatgroep en de Beheercommissie 
van de Regio Zuid vergaderen regelmatig. Hieronder de komende data. Wilt u 
aandacht voor een zaak, dan kunt u mailen aan de desbetreffende kern. De 
mailadressen vindt u in het colofon op de laatste pagina. 

• vergadering Parochiebestuur: elke tweede donderdag van de maand; 

• vergadering Pastoraatgroep Regio Zuid: 19 januari, 1 februari; 

• vergadering Locatieraad Petruskerk: 26 januari; 

• vergadering Locatieraad Hartebrugkerk: 27 januari, 10 februari; 

• vergadering Locatieraad Lam Gods: februari; 

• vergadering Beheercommissie Regio Zuid: 7 maart. 
 
Familieberichten 

Hartebrug | Overleden op 22 december: Doritt Dirven-Bogaers, 
92 jaar. 
Lam Gods | Overleden op 27 november: Ben van Abswoude, 85 
jaar; overleden op 4 december Tineke Ligtvoet, 82 jaar; 
Overleden op 11 december: Rini Boumeester-van der Pas, 97 
jaar. 
Petruskerk | Overleden op 27 december: Martinus Petrus Maria 

Hocks, 80 jaar, Kapteynstraat. Dat zij mogen rusten in vrede. 
 
Misintenties januari 
Hartebrug | Gino Dario Socci, Ouders Barning-Overduin, Alice van Dam-Schilder, 
Ger Marcelis, Pater Piet van der Westen mhm, Giovanni Ammazzini, Corrie Koren-
Hulsbosch, Henk Hack, Levi Aloysius Visscher, Bart Klein, Hans en Toos Wijgers-
Mandemaker, Fia Preenen-van Leeuwen, Bernard Krabbendam Joannes en Maria 
van Kampenhout, Jacomijn van Duin, Ouders de Goede-Juffermans, Denis en 
Marie-José Rommens, Riet Jongmans-de Winter, Pater Jan van Duijnhoven ofm 
Lam Gods | Overleden ouders Langezaal-Berbee, Ben van Abswoude, Tineke 
Ligtvoet, Rini Boumeester 
Petruskerk | za 8 jan: Hilly Engel-Barends, Familie Bruinsma-van Schaik, Martien 
Hocks, Catharina van Loon, vr 14 jan: Catharina van Loon, Johanna le Maitre-
Overdevest, Carol Prins, Familie van Schaik-Overes, za 15 jan: Hilly Engel-Barends, 
Familie Bruinsma-van Schaik, Martien Hocks, Catharina van Loon, di 18 jan: Petrus 
de Wringer, za 22 jan: Hilly Engel-Barends, Martien Hocks, Paul Huisman, 
Catharina van Loon, Theo van Niekerk, Familie van Schaik-Overes, vr 28 jan: 
Petrus de Wringer, za 29 jan: Hilly Engel-Barends, Familie Bruinsma-van Schaik, 
Martien Hocks, Catharina van Loon, Josephien Schoemaker  
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Coronamaatregelen voor kerkbezoek 
Indien het kabinet coronamaatregelen neemt die de bisschoppen doen besluiten 
de regels voor kerkbezoek aan te passen, dan hoort u dat via een extra Geluid van 
Zuid. Tot nader order zijn er na 17.00 uur geen vieringen. Voor alle activiteiten in 
de kerk geldt anderhalve meter afstand houden, handen desinfecteren, 
mondkapje dragen bij het lopen in de kerk. Als het om kerkelijke vieringen gaat, 
hoeft men geen coronatoegangsbewijs (QR-code) te tonen. 

 
Vieringen in januari 2022 

Za 08 Sint-Petrus 17.00 Tot nader order Lodewijk, 16.00 uur, p. Smith 

Zo 09 Maria M 09.30 Eucharistieviering, pastoor Broeders 

 Hartebrug 11.15 Eucharistieviering, pater Moons 

Di 11 Sint-Petrus 09.00 Eucharistieviering, pastoor Smith 

Vr 14 Sint-Petrus 09:00 Eucharistieviering, pastoor Smith 

Za 15 Sint Petrus 17.00 Tot nader order Lodewijk, 16.00 uur, p. Smith 

Zo 16 Antonius 09.30 Eucharistieviering, pastoor Broeders 

 Hartebrug 11.15 Eucharistieviering/KWD, pater Broeders 

Di 18 Sint-Petrus 09.00 Eucharistieviering 

Vr 21 Sint-Petrus 09.00 Eucharistieviering 

Za 22 Sint Petrus 17.00 Tot nader order Lodewijk, 16.00 uur, p. Smith 

Zo 23 Maria M 10.00 Oecumenische viering/Kinderwoorddienst 

 Hartebrug 11.15 Eucharistieviering, pastoor Broeders 

Di 25 Sint-Petrus 09.00 Eucharistieviering, pastoor Smith 

Vr 28 Sint-Petrus 09.00 Eucharistieviering, pastoor Smith 

Za 29  Sint-Petrus 17.00 Tot nader order Lodewijk, 16.00 uur, p. Smith 

Zo 30 Antonius 09.30 Eucharistieviering, pater Kortekaas 

 Hartebrug 11.15 Eucharistieviering, pater Moons 
Zondagvieringen in de Hartebrug online bij te wonen via www.hartebrug.nl/vieringen 
Zondagvieringen in de Antoniuskerk online bij te wonen via www.kerkdienstgemist.nl  
Voor alle vieringen in de parochie zie Rondom Petrus en Paulus of www.rkleiden.nl 
 

Hartebrug |Haarlemmerstraat 110 | 071 – 512 04 01| 
hartebrugkerk@kpnmail.nl | NL29 INGB 0002 5958 00 

Lam Gods | Antoniuskerk, Boshuizerlaan 13 - Maria Middelares, Rijndijk 283 
071 – 531 01 62 | secretariaat@lamgodsleiden.nl | NL09 INGB 0000 5272 47 

Petruskerk | Lammenschansweg 40 | 071 – 512 19 12 |  
secretariaat@sintpetrusleiden.nl | NL04 INGB 0002 5541 52 

 
 

http://www.hartebrug.nl/vieringen
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.rkleiden.nl/
mailto:hartebrugkerk@kpnmail.nl
mailto:secretariaat@lamgodsleiden.nl
mailto:secretariaat@sintpetrusleiden.nl

