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PAROCHIE HH PETRUS EN PAULUS – REGIO ZUID 

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

 

Gebed voor Oekraïne 
De Nederlandse bisschoppen sluiten zich aan bij oproep 
van paus Franciscus om een dag te vasten en te bidden 
voor vrede in Oekraïne. Op woensdag 23 februari (voor 
de inval) deed de paus een indringende oproep om 
geweld te bestrijden met de ‘wapens’ van God: gebed en 
vasten. De paus noemde geweld van een “duivelse 
zinloosheid” en riep alle gelovigen op zich toe te leggen 
op gebed en vasten op Aswoensdag 2 maart. “God is een God van vrede en 
niet van oorlog”, aldus de paus en hij noemde oorlog “dwaasheid”. 
De Nederlandse bisschoppen reageren geschokt op de gebeurtenissen in 
Oekraïne. Zij hopen dat gelovigen wereldwijd zich aansluiten bij het gebed van 
paus Franciscus en het vasten op Aswoensdag. Het is belangrijk om te blijven 
bidden opdat deze bedreiging eensgezind tegemoet getreden kan worden om 
tot vrede te komen. Alle kerken is gevraagd dit weekend en zo lang het nodig 
is de volgende voorbede voor te lezen: 

Voor vrede en gerechtigheid in Oekraïne: 
dat partijen de weg van dialoog en onderhandelingen kiezen in plaats 
van oorlog en geweld, 
dat mensenrechten steeds gerespecteerd worden, burgers beschermd 
worden en slachtoffers worden opgevangen, 
dat met de stuwkracht van de heilige Geest onvermoeibaar gewerkt 
wordt aan verzoening en samenwerking in Europa. 
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Sobere maaltijd, maar dan anders… 
Een aantal jaren hielden wij in de Vastentijd een Sobere Maaltijd in de 
Romanuszaal van de Hartebrugkerk en in de Antoniuskerk samen met de 
Protestantse Gemeente Leiden Zuidwest. Dit jaar willen we deze Sobere 
Maaltijd een missionair accent geven. We gaan de straat op en bieden op 
23 en 24 maart, soep en brood aan tussen half vijf en zes uur.  

Woensdag 23 maart van 16.30 – 18.00 uur 
Bij de Sint-Petrus staan we vóór de kerk aan de Lammenschansweg. 
In de Stevenshof vindt u ons bij het Kerkelijk Centrum De Verdieping in de 
Stevensbloem 269. 
Donderdag 24 maart van 16.30 – 18.00 uur 
De soep staat klaar bij de Hartebrugkerk in de Haarlemmerstraat. 

Natuurlijk maken we reclame voor ons 
Vasten-doel: renovatie van het Sint-
Gabriel ziekenhuis in Conakry, Guinee. Dit 
is ons ver-weg-doel. Traditiegetrouw 
hebben we ook altijd een dichtbij-doel. 
Dat is de Voedselbank Leiden. 

We zien u graag langskomen en hopen dat de pot voor onze goede doelen 
goed gevuld raakt! Zie ook het artikel verderop in dit Geluid van Zuid. 
  

Zalig zijn de reinen van hart | Veertigdagentijd, ‘de vasten’, ze staat weer 
voor de deur. Van ‘mardi gras’ (‘vette dinsdag’) – waarschijnlijk vol 
carnaval-feestgedruis nu het ‘weer kan’ – naar aswoensdag, wanneer we 
aan onze eindigheid worden herinnerd (“stof ben je en tot stof zul je 
wederkeren”). Misschien zoals het volk Israël en Jezus zelf, trekken we dan 
door de ‘geestelijke woestijn’. Veertig dagen en nachten, maar niet op de 
zondagen, want dat zijn en blijven ‘oasedagen’. De geestelijke woestijn 
slaat op vrijwillige ontbering: vasten en boeten. Wat een timing, denkt u 
misschien. ‘Net nu er weer wat kan en mag’. Of komt het juist wel goed 
uit? Ik denk eigenlijk van wel. Laten we niet te snel terugvallen in ons 
‘oude normaal’ van vóór de pandemie, maar moge deze woestijntijd er 
een zijn van bezinning en verdieping in navolging van Jezus en de opgang 
naar Pasen. Laat ik u achter met het volgende Bijbelvers als geestelijk 
voedsel voor onderweg: Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God 
zien (Mat. 5, 8).  Sam van Gent, stagiair p.w. Regio Zuid 

Noot redactie: deze column is geschreven voor de inval van Rusland in Oekraïne 

https://www.vastenactie.nl/projecten/opknappen-st-gabriel-kliniek-in-guinee
https://www.vastenactie.nl/projecten/opknappen-st-gabriel-kliniek-in-guinee
https://www.voedselbankleiden.nl/
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Catecheseactiviteiten 
Leesgroep: Raak de Wonden aan, Tomas Halik | Tomás Halík is priester en 
hoogleraar Filosofie en Sociologie aan de Karelsuniversiteit te Praag. In zijn 
boek ‘Raak de Wonden aan’ geeft hij een gelovig commentaar op de huidige 
tijd. Het verhaal van de ‘ongelovige’ Thomas neemt hij als uitgangspunt. Het 
vraagt moed om de wonden van onze wereld onder ogen te zien en ze aan te 
raken met geloof, een christelijk geloof dat door die aanraking zelf getekend 
en gewond raakt.  
Deze avonden worden geleid door Cathalijne Louwes en pw Marlène Falke. 
Maandagavonden 14, 21, 28 maart, 4 april van 20.00 – 21.30 uur online via 
Zoom. Aanmelden per email: m.dehoogh@hotmail.com. 
Gebed voor de Schepping | Het is een oude traditie in de Kerk om de 
verstrijking van de seizoenen te markeren met de zogenoemde 
Quatertemperdagen. De naam is afgeleid van het Latijnse quatuor tempora 
wat ‘vier jaargetijden’ betekent. Op die dagen danken wij God voor de gaven 

van de natuur en bidden wij dat wij zuinig met deze gaven 
mogen omgaan en met elkaar delen. De quatertemper-
dagen zijn altijd drie dagen (woensdag, vrijdag en 
zaterdag) in dezelfde week. De eerste quatertemperdagen 
vallen in de tweede week van maart. De werkgroep 
Laudato Si’ nodigt u uit om mee te doen met drie korte 
gebedsmomenten: om te bidden voor de Schepping en de 

Schepselen, met pw Marlène Falke: woensdag 9 maart, vrijdag 11 maart en 
zaterdag 12 maart om 17.00 uur online via Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/87043884086?pwd=YUFPSzF4TG00QTZhSW9meU
FhYS9NUT09  
Bijbelstudie met Marieke Maes | Op een aantal donderdagavonden belicht 
catechete Marieke Maes de lezing van de zondag. Altijd in de pastorie van de 
Antoniuskerk, van 20 tot 22 uur. Eerstvolgende keer is op donderdag 24 maart. 
Maaltijd Plus | Vrijdag, 25 maart is er weer een ‘Maaltijd Plus’-bijeenkomst in de 
‘Verdieping’, Stevensbloem 269. We beginnen om 18:00 uur en eindigen rond 21:00 
uur. We genieten van een heerlijke maaltijd van onze vaste kok Reggy van West en 
tussen de gangen bespreken we met elkaar een interessant onderwerp. 
Aanmelden via secretariaat@lamgodsleiden.nl of de intekenlijst die achterin de 
Antoniuskerk ligt. 
 
Vieringen op Aswoensdag 
Op Aswoensdag als begin van de veertigdagentijd op weg naar Pasen zijn er 
vieringen in alle drie kernen. Zie het overzicht op de slotpagina.  

mailto:m.dehoogh@hotmail.com
https://us02web.zoom.us/j/87043884086?pwd=YUFPSzF4TG00QTZhSW9meUFhYS9NUT09
https://us02web.zoom.us/j/87043884086?pwd=YUFPSzF4TG00QTZhSW9meUFhYS9NUT09
mailto:secretariaat@lamgodsleiden.nl
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Verslag Informatiemiddag Antoniuskerk – Maria Middelareskerk 
Op zaterdagmiddag 19 februari waren zo’n 50 parochianen van de Lam Gods 
bijeen om te horen over de toekomst van de Antoniuskerk en de Maria 
Middelareskerk. Pastoraal werker Marlène Falke leidde de bijeenkomst, waar 
het hele pastoraal team aanwezig was. De nieuwe vicevoorzitter van het 
parochiebestuur, Jan van Trigt, vertelde van het voornemen om voor de 
parochiekern te komen tot één kerkgebouw. Gekozen is om de bisschop voor 
te stellen de Antoniuskerk te onttrekken aan de eredienst en de Maria 
Middelareskerk te verbouwen, zodat deze kerk weer jaren mee kan. Een 
bouwcommissie is druk bezig samen met een architect en vertegenwoordigers 
van het bisdom plannen te ontwikkelen voor de verbouwing. Omdat de Maria 
Middelareskerk een gemeentelijk monument is, moet voor de verbouwing 
vergunning worden verleend. Inmiddels is deze door de gemeente verleend. 

Door de Locatieraad is besloten om ‘Maria, Middelares 
van alle genaden’ als uitgangspunt/beeldmerk te 
nemen bij de inrichting van de kerk en niet 
bijvoorbeeld ‘Lam Gods’. Dit bleek in goede aarde te 
vallen bij de aanwezigen. Wilbert Hettinga, lid van de 
bouwcommissie met de nodige ervaring binnen onze 
parochie in het verbouwen van kerken, gaf een 
toelichting op de verbouwplannen. Uit de reacties van 

de aanwezige parochianen bleek brede instemming. 
De bisschop wil – voordat hij toestemming geeft – weten wat we als 
geloofsgemeenschap willen zijn en worden en hoe het kerkgebouw daar 
invulling aan kan geven. In kleine groepen werd gediscussieerd over een 
aantal vragen daarover. Het was een inspirerende eerste bijeenkomst, die een 
vervolg zal krijgen in een bijeenkomst waarin concretere plannen zullen 
worden gepresenteerd. Hans Bots, lid Locatieraad 
 
Laudato Si in de veertigdagentijd 
Laudato Si Krant nr. 27 is net verschenen met veel 
nieuws en stof tot nadenken. Beschikbaar op de 
websites van de drie kernen. In deze editie onder meer 
een handreiking voor het eerste deel van de 
veertigdagentijd: van Aswoensdag tot Zondag Laetare 
op 27 maart. De werkgroep Laudato Si’ nodigt u uit om 
mee te doen met drie korte gebedsmomenten op de 
quatertemperdagen. Zie hiervoor onder de catechese-activiteiten. 
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Vespergebed op dinsdagmiddag in de Vastentijd 
De getijdengebeden zijn dagelijks terug-
kerende gebeden op duidelijke scharniertijden, 
zoals bijvoorbeeld zonsopgang, middaguur, 
tegen de avond. Het is het gebed waardoor je 
samen met heel de kerk de verschillende tijden 
van de dag heiligt. De eeuwenoude basis 
vanuit de Joodse gebedscultuur, te herkennen 
aan de psalmen, is via de vroege kerk en via de 
kloosters doorgegeven. Het Tweede Vaticaans 
Concilie heeft gestimuleerd dat ook de lekengelovigen, individueel of in de 
kerk, het getijdengebed zouden bidden. De vespers komen uit deze 
getijdengebeden. Zij zijn het gebed op de overgang van middag naar avond.  
In de komende vastentijd willen wij op de dinsdagmiddagen de vespers 
bidden in de Sint-Petruskerk. We bidden tussen 17.00 en 17.25 uur. De kerk is 
een kwartier voor en na deze tijd open. Voor de teksten zorgen wij. 
Van harte welkom! Cathalijne Louwes 
 
Grote 40-dagentijdactiviteit in de Romanuszaal 

Op zaterdag 12 maart is er een activiteit rond de 
veertigdagentijd voor kinderen van alle leeftijden. Met 
een informatieve en interactieve plenaire sessie en 
verschillende activiteitentafels. De activiteit is van 
14.00 tot 15.30 uur in de Romanuszaal van de 
Hartebrugkerk, Lange Mare 79. 

 
Vastenactie 2022 
Ook dit jaar hebben de MOV-afdelingen van de Parochie HH. Petrus en Paulus 
gekozen voor een project van FIDESCO: de renovatie van het ziekenhuis Sint- 
Gabriel in Conakry, Guinee. De Bisschoppelijke Vasten-en Adventsactie heeft 
dit project tot Eigen Doel verkozen. Met deze renovatie zal de kwaliteit van de 
geleverde gezondheidszorg verbeteren. In het ziekenhuis werken 60 Guineese 
werknemers. Iedere twee jaar stelt Fidesco acht vrijwilligers beschikbaar: 
artsen, verpleegkundigen en een manager.  
Voor dit project is € 16.000 nodig, waarvan € 12.000 vanuit landelijke 
collectes. Als dit streefbedrag wordt gehaald, vult de Bisschoppelijke Vasten-
en Adventsactie € 4.000 aan.  
U kunt uw bijdrage geven via de collecte of de QR-code gebruiken die op de 
folders en posters achterin de kerk staat. Als u uw gift stort op bankrekening 

https://www.vastenactie.nl/projecten/opknappen-st-gabriel-kliniek-in-guinee
https://www.vastenactie.nl/projecten/opknappen-st-gabriel-kliniek-in-guinee
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NL21 INGB 0000 0058 50 van Vastenactie te Den Haag dan graag project-
nummer 401856 vermelden. Veel dank! Werkgroep MOV/Diaconie  
 
Happietaria Leiden nog open tot 12 maart 

Tot en met 12 maart is het Happietaria-
restaurant aan het Arubapad 2 (bij de Kooilaan) 
nog open. Via 
https://www.happietaria.nl/leiden kunt u een 
tafel reserveren om 17.30 uur of 20.00 uur. Het 
is een landelijk studenteninitiatief. Helen Queis 
van de gezamenlijke Leidse 
studentenverenigingen zegt het als volgt: 
“Heerlijk eten is een perfecte manier om 
mensen samen te brengen. Door een bezoek te 
brengen aan het Happietaria-restaurant heb je 
niet alleen een gezellige avond, je steunt ook 
nog eens een goed doel. De opbrengsten van 
het restaurant gaan namelijk naar een project 

dat is gericht op het voorkomen van mensenhandel in Nepal. Ik ben trots om 
te zien hoe de Leidse studenten zich inzetten en hard werken om hun bijdrage 
te leveren aan een betere wereld.” 
 
Nieuwe website Sint-Petruskerk 
Naast het Geluid van Zuid is 
informatie over onze 
parochiekernen ook 
beschikbaar op de websites 
van de drie kernen. De 
Petruskerk heeft nu ook 
weer een eigen website na 
enige tijd een pagina op de 
parochiewebsite te hebben 
gehad. Op 
www.sintpetrusleiden.nl 
vindt u steeds actuele 
informatie, inclusief de activiteiten die in de Regio Zuid plaatsvinden. Dat geldt 
ook voor de websites van de Hartebrug en de Lam Gods.  
  

E E N  P O P - U P  R E S T A U R A N T  V O O R  H E T

G O E D E  D O E L ,  V O L L E D I G  G E R U N D

D O O R  L E I D S E  S T U D E N T E N !   

11 februari t/m 12 maart 2022

Waar ?

Wan n eer ?

Do el

Arubapad 2, Leiden

@happietarialeiden

Het tegengaan van 

mensenhandel in Nepal.

Reserveer nu een plekje via: happietaria.nl/leiden

https://www.happietaria.nl/leiden
http://www.sintpetrusleiden.nl/
http://www.hartebrug.nl/
http://lamgodsleiden.nl/
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Ouderensoos Hartebrug 
Na een lange pauze vanwege corona is in de Hartebrugkerk de ouderensoos 
(SOOS) weer begonnen. Al vele jaren houden wij in de Hartebrugkerk een 
ontspanningsmiddag voor ouderen van de parochie en daarbuiten. Op 
woensdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur is er in de Romanuszaal gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten met kaarten, sjoelen en andere spelen. Wilt u nadere 
inlichtingen of eens komen kijken, dan bent u op woensdagmiddag van harte 
welkom. Contactpersoon is Leny van Loon, lenyvanloon@casema.nl.  
 
Jubilarissen Lam Godskoor 
Op 28 november 2021 vierde het Lam 
Gods koor de jubilea van 5 koorleden: 
Plonie v.d.Heijden en Wil Westgeest 
waren 50 jaar lid; Jan Akerboom, 
Gerard Balk en Lous Roman waren 25 
jaar lid. Pastoor Broeders heeft hen 
na de Eucharistieviering gehuldigd 
met woorden van dankbaarheid en 
vervolgens met de gebruikelijke 
eretekenen: eremedailles, 
reversspelden in goud of zilver (voor op het medaille-lintje of op kleding) en 
bijbehorende oorkondes op naam. Natuurlijk werden ook bloemen 
overhandigd en zongen we met de hele kerk voor deze gelegenheid een 
feestlied. Jammer dat we na de viering niet gezamenlijk koffie konden drinken 
(i.v.m. corona), maar Eva had voor alle aanwezigen een heerlijke traktatie 
ingepakt om thuis bij de koffie van te smullen!  
 
Landelijke Opschoondag: Vuilrapen rondom Petruskerk 

Sinds de start van het Laudato Si-project 
worden in de Regio Zuid met enige regelmaat 
plogacties, vuilraapacties, gehouden. In onze 
kern gaat dat weer gebeuren op zaterdag 
19 maart 2022, de Landelijke Opschoondag, 
tussen 10 uur en 11 uur. We rapen een uurtje 

rondslingerend afval op, en leveren het dan in bij de kerk, waar de koffie klaar 
staat. Grijpers en vuilniszakken lenen we bij de gemeente. Handschoenen 
hebben we nog liggen van vorige acties. Wllt u een veiligheidshesje dragen. 
neem die dan zelf mee. Aanmelden is niet nodig. We starten vanuit de 
voordeur van de Sint-Petruskerk. We zien u graag!  Cathalijne Louwes  

mailto:lenyvanloon@casema.nl
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Familieberichten 
Hartebrug | Getrouwd op 6 februari: Gert Koren en Liesbeth van der Meijden. 
Van harte gefeliciteerd! 

Lam Gods | Overleden op 5 februari, Alida Catharina Jansen, 81 jaar. 
Petruskerk | Overleden op 27 januari, Wilhelmina Schrader, 85 jaar, 
Lorentzhof. Dat zij mogen rusten in vrede. 

Misintenties maart 
Hartebrug | Pater Leo van Ulden ofm, 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, Ger Marcelis, Marie-José en Denis Schils-Rommens. 
Lam Gods | zo 6 maart: ouders Vreeburg-Beenakker, Henk van Niel;  
zo 27 maart: Ineke Buis-van Niel, Anneke Buis. 
Petruskerk | za 5 maart: Adriaan Nicolaas Franciscus van Buuren en Maria 
Brigitta van Buuren-Huigsloot, Hilly Engel-Barends, Martien Hocks, Paul 
Huisman, Catharina van Loon, Koos Mentink, Familie van Schaik-Overes, Leny 
Stol, Pater Leo van Ulden ofm; di 8 maart: Wilhelmina Schrader; za 12 maart: 
Familie Bruinsma-van Schaik, Adriaan Nicolaas Franciscus van Buuren en 
Maria Brigitta van Buuren-Huigsloot, Hilly Engel-Barends, Martien Hocks, 
Catharina van Loon, Koos Mentink, Pater Leo van Ulden ofm; di 15 maart: 
Beatrice Schuttevaer-Emanuel; za 19 maart: Familie Bruinsma-van Schaik, 
Adriaan Nicolaas Franciscus van Buuren en Maria Brigitta van Buuren-
Huigsloot, Hilly Engel-Barends, Martien Hocks, Catharina van Loon, Koos 
Mentink, Theo van Niekerk, Familie van Schaik-Overes, Fam. Snijders-Stol, 
Pater Leo van Ulden ofm; di 22 maart: Catharina van Loon; vr 25 maart: 
Wilhelmina Schrader; za 26 maart: Elly Bollen-Zandvliet, Adriaan Nicolaas 
Franciscus van Buuren en Maria Brigitta van Buuren-Huigsloot, Hilly Engel-
Barends, Martien Hocks, Catharina van Loon, Koos Mentink, Familie van 
Schaik-Overes, Josephien Schoemaker, Pater Leo van Ulden ofm. 

Verdere versoepeling coronamaatregelen 
Vanaf vrijdag 25 februari zijn in de kerk de anderhalve meter afstand en het 
mondkapje niet meer verplicht, zo laten de bisschoppen weten. Gehandhaafd 
blijven de regels ter vermijding van handcontact: gelovigen geven elkaar niet 
de hand bij de vredeswens, de collecteschaal gaat niet van hand tot hand. 
Belangrijk blijft de hygiëneregels te volgen (handen wassen, niezen in de 
elleboog), geen handen schudden, niet komen met verkoudheidsklachten 
enzovoort. Zo blijft de kerk ook veilig voor de meer kwetsbaren onder ons.  
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Vieringen in maart 2022 

Di 01 Sint-Petrus 09.00 Eucharistieviering, pastoor Smith 

Wo 02 Maria M 14.00 Aswoensdagviering, diaken Clavel 

 Sint-Petrus 17.00 Eucharistieviering, pastoor Smith Aswoensdag 

 Hartebrug 19.00 Eucharistieviering, pater Moons Aswoensdag 

Vr 04 Sint-Petrus 09:00 Eucharistieviering, pastoor Smith 

Za 05 Sint-Petrus 17.00 Eucharistieviering, pastoor Smith, Petruskoor 

Zo 06 Antonius 09.30 Viering van woord en gebed 

 Hartebrug 11.15 Eucharistieviering/KWD, pastor Van der Helm 

Di 08 Sint-Petrus 09.00 Eucharistieviering, pastoor Smith 

Vr 11 Sint-Petrus 09:00 Eucharistieviering, pastoor Smith 

Za 12 Sint Petrus 17.00 Eucharistieviering, pastoor Smith 

Zo 13 Maria M 09.30 Eucharistieviering, pastoor Broeders 

 Hartebrug 11.15 Eucharistieviering, pater Moons 

Di 15 Sint-Petrus 09.00 Eucharistieviering, pastoor Smith 

Vr 18 Sint-Petrus 09.00 Eucharistieviering, pastoor Smith 

Za 19 Sint Petrus 17.00 Eucharistieviering, pastoor Smith, Petruskoor 

Zo 20 Antonius 09.30 Eucharistieviering/KWD, pater Kortekaas 

 Hartebrug 11.15 Eucharistieviering/KWD, pastoor Broeders 

Di 22 Sint-Petrus 09.00 Eucharistieviering, pastoor Smith 

Vr 25 Sint-Petrus 09.00 Eucharistieviering, pastoor Smith Maria  Boodschap 

Za 26  Sint-Petrus 17.00 Eucharistieviering, pastoor Smith 

Zo 27 Maria M 09.30 Eucharistieviering, pastoor Broeders 

 Hartebrug 11.15 Eucharistieviering, pastoor Broeders 
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| www.hartebrug.nl  
hartebrugkerk@kpnmail.nl | NL29 INGB 0002 5958 00 

Lam Gods | Antoniuskerk, Boshuizerlaan 13 - Maria Middelares, Rijndijk 283 | 
www.lamgodsleiden.nl  

071 – 531 01 62 | secretariaat@lamgodsleiden.nl | NL09 INGB 0000 5272 47 
Petruskerk | Lammenschansweg 40 | 071 – 512 19 12 | www.sintpetrusleiden.nl  

secretariaat@sintpetrusleiden.nl | NL04 INGB 0002 5541 52 

 

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

