PAROCHIE HH PETRUS EN PAULUS – REGIO ZUID
| Actueel nieuws vanuit de Hartebrug, Lam Gods, Petruskerk | april 2022 |

Beste parochianen van Regio-Zuid,
‘Surge cum Christo!’, ‘Sta op met Christus’ betekent dat. En dat wens ik ons
toe. Er is zoveel narigheid in de wereld. Ik kan niet voor een ander spreken,
maar ik heb het gevoel dat dit de afgelopen jaren een zware sluier op ons
gemoed heeft achtergelaten. En net nu wij de pandemische isolatie achter ons
laten, treffen ons die oorlogsbeelden vanuit schuilkelders extra hard.
Ik kijk dan graag naar buiten. De natuur helpt mij om die opwaartse paasbeweging, van dood naar nieuw leven, zoals Jezus opstaat uit het graf, van
winter naar lente, van schuld naar vergeving, te zien en te beléven..
Probeer het maar, ga naar buiten en voel:
Ogen onwennig het meer verwijlende licht verwelkomen,
Hoor de vogels, zie het prille groen,
Dankbaar!
Het opstaan met Christus doen!
Surge cum Christo!
Sam van Gent, Stagiair p.w. Regio-Zuid

PAASTRIDUÜM 2022 – 14, 15 en 16 april
3 dagen op weg naar Pasen in Regio Zuid
Witte Donderdag
Goede Vrijdag
De Paaswake
Zie de aparte flyer Paastriduüm 2022 en het overzicht op blz. 8
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Brief van de R.K.-bisschoppen van Nederland
Vluchtelingen mogen een beroep op ons doen.
Dagelijks komen er nieuwe vluchtelingen, slachtoffers van geweld en armoede
naar ons land. Nu gaat het met name om vrouwen en kinderen uit Oekraïne.
Er is een grote bereidheid om hen te helpen. Veel vrijwilligers nemen
initiatieven om hen in de plaatselijke gemeenschap te verwelkomen. Ook
vanuit parochies zijn er activiteiten om onderdak te bieden aan vluchtelingen.
Vaak werken parochies hierin samen met andere kerkgenootschappen,
regionale maatschappelijke organisaties en plaatselijke overheden. Samen
kijken ze naar waar behoefte aan is, wat er gedaan moet worden en hoe dit
kan aansluiten bij bestaande initiatieven.
Wij krijgen van Christus de opdracht om vluchtelingen, medemensen in nood,
bij te staan. Dat is niet vanzelfsprekend, want “de geglobaliseerde wereld
maakt ons tot buren maar niet tot broeders en zusters” (Paus Benedictus XVI,
‘Caritas in Veritate’, 19 2009). Christus laat ons zien wat broederlijke en
zusterlijke liefde is en roept ons op vluchtelingen in die geest te ontvangen.
Laten we die uitdaging met vertrouwen en in geloof en gebed aangaan.
Wij hebben grote waardering voor de inzet van velen binnen en buiten onze
geloofsgemeenschap, beroepskrachten en vrijwilligers, die zich inspannen
voor een menswaardige opvang van mensen in nood uit Oekraïne. Ook andere
vluchtelingen in en rond Europa mogen wij niet vergeten. Naast het hier
opvangen van mensen in nood is het belangrijk te werken aan een
menswaardige en veilige wereld waarin mensen niet hoeven te vluchten.
Hetgeen vluchtelingen overkomt is een groot onrecht. Er rust een zware
verantwoordelijkheid op de internationale gemeenschap om de vrede en de
mondiale gerechtigheid te herstellen en te handhaven.
Door Christus kunnen we met vertrouwen vluchtelingen de helpende hand
toesteken. Ons geloof inspireert ons daartoe. Dat realiseren we ons eens te
meer nu spanningen in de wereld gepaard gaan met nieuw geweld. Christus
geeft ons een groot hart. “Nadat zij [Lydia] en haar huisgenoten gedoopt
waren, nodigde ze ons uit en zei: Als ge van oordeel zijt dat ik werkelijk in de
Heer geloof, komt dan in mijn huis en neemt daar uw intrek. En zij drong er bij
ons sterk op aan” (Handelingen 16, 15). Het Evangelie roept ons op tot
gerechtigheid en liefde in onze omgang met vluchtelingen. Het opvangen van
vluchtelingen en migranten is een teken van christelijke barmhartigheid. Jezus
vraagt ons barmhartig te zijn. Hij zegt: “Ik was vreemdeling en gij hebt Mij
opgenomen” (Mt. 25, 35). Christus inspireert ons door zijn oproep: “Ik had
honger en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken
gegeven.”
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Velen onder u zijn gastvrij op allerlei manieren. Het is belangrijk daarbij de
adviezen van professionele organisaties te volgen en daarover steeds
duidelijke afspraken te maken met de desbetreffende contactpersoon van de
lokale burgerlijke gemeente. Paus Franciscus roept ons in deze dagen
meermaals op vluchtelingen persoonlijk te ontmoeten. Veel vluchtelingen
komen uit een oorlogsgebied, zijn gescheiden van hun familie en dragen
ervaringen van geweld en verschrikkingen met zich mee. Laat weten dat wij
om hen geven door een luisterend oor en onze aandacht en onze
daadwerkelijke bereidheid om hen bij te staan. Zij mogen een beroep op ons
doen.
“Het uitgangspunt voor rechtvaardig beleid moet niet liggen in het zichzelf
beschermen […] maar in het recht doen aan wie een beroep op ons doet. Het
centraal stellen van de menswaardigheid van de migranten, komt die van
Nederlandse burgers ten goede” (bisschoppelijke brief ‘Ik was een
vreemdeling’ 1998/2005). Solidariteit is niet een beroep op het gevoel of
sentiment van mededogen of medelijden, maar is een erkenning van de
essentiële waardigheid van iedere mens. “Omdat ieder mens onze naaste is,
mag niemand worden buitengesloten”, schreven wij in onze brief
‘Herbergzaam Nederland’ (2015).
Wij zijn ons ervan bewust dat het niet volstaat ons hart te openen voor het
leed van vluchtelingen. Er zal nog veel gedaan moeten worden vooraleer ze
opnieuw in vrede en veiligheid zullen kunnen leven. Vluchtelingen ontvangen
vereist inzet, hulp, begrip, aandacht en beheer van nieuwe en complexe
situaties, die vaak nog bovenop de vele al bestaande problemen komen. Velen
bieden hun hulp aan zoals de weduwe van Sarepta die de profeet Elia opving,
terwijl ze slechts nog een beetje meel had (I Kon. 17, 8-15). Beseffen we in wat
voor een situatie vluchtelingen verkeren? Hun hele bestaan is ontworteld. Hun
huizen zijn in puin geschoten. Ze hebben alles moeten achterlaten en slechts
het hoogstnodige kunnen meenemen.
Laten we, naast de concrete en noodzakelijke hulp en aandacht die wij kunnen
geven aan de vluchtelingen, veelvuldig in gebed verenigd zijn voor de vrede in
Oekraïne en in heel de wereld. We bidden met u om een einde van de oorlog,
dat vluchtelingen uiteindelijk weer veilig naar huis terug kunnen keren.
Denken wij hier ook aan alle soldaten die de strijd ingestuurd zijn. Moge God
spoedig de ware en blijvende vrede schenken, op voorspraak van Maria,
Koningin van de vrede.
De R.-K. bisschoppen van Nederland
Utrecht, 18 maart 2022
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Tot en met Pasen kunt u in de kerken nog bijdragen aan
onze vastenactie-doelen:
a) renovatie Sint-Gabriel kliniek in Conakry, Guinee (ons ver-weg-doel);
b) de Voedselbank Leiden e.o. (ons dicht-bij doel).
U kunt natuurlijk ook per bank doneren:
• IBAN NL21INGB0000005850 t.n.v. Vastenactie o.v.v.
Gabriëlkliniek Guinee
• IBAN NL82INGB0001152165 t.n.v. stichting Voedselbank Leiden e.o.
Laudato Sí –krant nr. 28
Laudato Si Krant nr. 28 is net verschenen met
veel
lezenswaardige informatie en praktische tips over onze zorg voor
de schepping en de schepselen.

Buurtinitiatief Zuid-West

6 april

Na een lange onderbreking door corona is er op
woensdagmiddag 6 april weer een middag van
het Buurtinitiatief Zuid-West. Rob Tijdeman houdt
een voordracht ‘Reizen van een wetenschapper’.
Rob (wiskundige) vertelt over zijn omzwervingen,
langs culturen, op tijdgrenzen en altijd met een
warm kloppend hart. Ruud Meester jr. zorgt voor
de muzikale omlijsting (cello).
Uiteraard wordt er ook gezorgd voor een hapje en
een drankje en is er ruimte voor
gesprek/ontmoeting. De middag vindt plaats in
de Antoniuskerk en begint om 1400 uur (tot plm.
16:15 uur). Aanmelden niet nodig.
Palmpaasstok maken

9 april

Op zaterdag 9 april kunnen de kinderen terecht in de Romanuszaal (achterzijde
Hartebrugkerk) om een palmpaasstok te maken. Van 14:00 tot 15:30 uur. Ook de
kinderen uit de Lam Gods en de St-Petrus zijn van harte welkom. Er wordt gezorgd
voor de stok, het crêpepapier en de broodhaan. Neem zelf wat snoep en andere
versiering mee!
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Bijbelstudie met Marieke Maes

21 april

Op een aantal donderdagavonden belicht catechete Marieke Maes de lezingen van
een bepaalde zondag. Altijd in de pastorie van de Antoniuskerk, van 20 tot 22 uur.
Eerstvolgende keer is op donderdag 21 april. Aanmelden niet nodig.
Maaltijd Plus

29 april

Vrijdag, 29 april 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 door luisteren we naar en gaan we in met een gastspreker. Dit maal is
dominee Marjan Driessen onze gast; zij houdt een inleiding over WATER, water in
Leiden, water in de bijbel en het belang van water.
Aanmelden via secretariaat@lamgodsleiden.nl of intekenen op de lijst die achterin
de Maria Middelareskerk en Antoniuskerk komt te liggen.
Concerten Petruskerk

9 en 10 april

Op zaterdagavond 9 april om 20:30 uur is er een concert van het Toonkunstorkest Leiden’. Uitgevoerd worden werken van Sibelius; Mendelssohn; Edward
Elgar en Frank Bridge. Kaarten via de website www.toonkunstkoorleiden.nl en
aan de deur.
Op zondagmiddag 10 april om 15:00 uut treedt op het Nederlands Studenten
Kamerkoor (NSKK) met als thema: ‘Doodnormaal’. Doodnormaal zal een
andere vorm hebben dan gebruikelijk is voor de concerten van het NSK: de
herdenking die centraal staat in het Requiem van Duruflé zal worden
doorvlochten en benadrukt met elektronische elementen. In het arrangement
van Frieda Gustavs zal een vernieuwende mix van oude, modern-klassieke en
elektronische muziek ontstaan. De stukken vormen samen een muzikale reis
van de middeleeuwen tot het heden, van zeer uiteenlopende stijlen en
componisten. Als leidraad geldt de thematiek: alle stukken reflecteren op hun
eigen manier op de wijze waarop de dood het leven vormgeeft en er
onlosmakelijk mee verbonden is. Regisseur Saskia Bonarius zal alles tot een
theatraal geheel maken. Kaarten via de website www.nskk.nl en aan de deur.
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Jaarlijkse herdenking Jodenvervolging

24 april

Op 24 april 2022 om 19.30 uur zal de jaarlijkse herdenking van de
Jodenvervolging plaatsvinden in de Marekerk te Leiden. De kerk is open vanaf
19.00 uur. Dit jaar zal dr. Pauline Micheels een Leidse geschiedenis vertellen.
Haar joodse grootouders woonden vóór en tijdens de oorlog aan de Witte
Singel. Zij staan centraal in haar verhaal. Eén en ander wordt omlijst met
joodse gezangen door chazaniet Tanja Verstelle en muziek door het gambaduo Cassandra Luckhardt en Abel Streefland. Graag ontmoeten wij u op 24
april.
Stichting Herdenking Jodenvervolging Leiden
Nacht van de Vluchteling

za 18 juni op zo 19 juni

Met een team van wandelaars uit onze parochie willen we
deelnemen aan De Nacht van de Vluchteling in de nacht van
zaterdag 18 juni op zondag 19 juni. Letterlijk in beweging
komen voor de vele vluchtelingen, wereldwijd, waaronder
ook de vluchtelingen uit Oekraïne. Misschien heb je een
vriend of kennis die ook mee wil wandelen.
We starten om 24:00 voor een wandeling van 40 kilometer, met start en finish
in Den Haag. Het doel van de wandeling is geld inzamelen voor de Stichting
Vluchteling. Iedere deelnemer laat zich sponsoren (door familie, vrienden,
collega’s, parochianen, via social media).
We gaan een eigen teampagina maken op de site van het evenement, waar je
jezelf kunt aanmelden als lid van ons team ‘Laudato Sí’.
We kiezen voor ‘Laudato Sí’, een toepasselijke naam omdat Laudato Sí gaat
over de zorg voor ons de Schepping en de Schepselen. Bovendien hebben we
dan ook ons prachtige Laudato Sí-logo dat kan worden
afgedrukt op onze T-shirts (want we willen natuurlijk wel
als team herkenbaar zijn).
Zeer binnenkort verschijnt in alle kernen van onze
parochie een aparte flyer over dit initiatief, met onder
andere gegevens over de teampagina en de
aanmeldprocedure.
De Schepping ons een zorg
Marlène Falke en Jan Akerboom
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Bezorgers gevraagd
In de Lam Gods hebben we een tekort aan bezorgers van ons kerkblad
‘Rondom Petrus en Paulus’. Willen we ons kerkblad kunnen blijven bezorgen
(en dat willen we graag), dan zijn extra bezorgers nodig. Het vraagt zo’n 7x per
jaar een halfuurtje van uw tijd. Aanmelden kan bij Nora Bakker of per mail op
secretariaat@lamgodsleiden.nl.
Familieberichten
Gedoopt:
Sophie den Ridder (Hartebrug); Tessa en Noa Hamelink (Hartebrug);
Britt Lisa Maria Molenaar (St-Petrus).
Overleden:
Elisabeth Marcelis-Hoogeveen ( Hartebrug); 7 mrt: Cornelia Maria Zonneveld
(97), Lam Gods; 8 mrt: Maria Alberta Hubertine Servatia SchramaSteenbergen (87), Lam Gods, 16 maart: Anton de Wit (84), St-Petrus; 30 maart:
Ben van Abswoude (86), Lam, Gods.
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Vieringen in april 2022
Vr
Za
Zo
Zo
Di
Vr
Za

01
02
03
03
05
08
09

09:00
17:00
09:30
11:15
09:00
09:00
17:00

Zo
Zo

10 09:30
10 11:15

Maria Midd.
Hartebrug

Di

12 09:00

St-Petrus

Do

14 19:00

Antonius

Vr
Vr
Vr
Vr
Vr

15
15
15
15
15

Hartebrug
Hartebrug
St-Petrus
Hartebrug
Antonius

Za
Zo
Zo

16 21:30
17 09:30
17 11:15

St-Petrus
Maria Midd.
Hartebrug

Eucharistieviering, pastoor Smith
Witte Donderdag
Viering van Witte Donderdag, pater Moons
Goede Vrijdag
Kruisweg voor kinderen
Kruisweg
Kruisweg, ook voor kinderen
Goede Vrijdag plechtigheden
Oecumenische viering met kruishulde
Pasen
Paaswake, pastoor Smith
1e Paasdag, Eucharistieviering, pastoor Broeders
1e Paasdag, Eucharistieviering, pastoor Broeders

Di
Vr
Za
Zo
Zo
Di
Vr
Za

19
22
23
24
24
26
29
30

St-Petrus
St-Petrus
St-Petrus
Maria Midd.
Hartebrug
St-Petrus
St-Petrus
St-Petrus

Eucharistieviering, pastoor Smith
Eucharistieviering, pastoor Smith
Eucharistieviering, pastoor Smith
Viering van woord en gebed, werkgroep
Eucharistieviering, pastoor Broeders
Eucharistieviering, pastoor Smith
Eucharistieviering, pastoor Smith
Eucharistieviering, pastoor Smith

11:00
15:00
15:00
19:00
19:00

09:00
09:00
17:00
09:30
11:15
09:00
09:00
17:00

St-Petrus
St-Petrus
Antonius
Hartebrug
St-Petrus
St-Petrus
St-Petrus

Eucharistieviering, pastoor Smith
Eucharistieviering, pastoor Smith
Viering van woord en gebed, werkgroep
Eucharistieviering/KWD, pastoor Broeders
Eucharistieviering, pastoor Smith
Eucharistieviering, pastoor Smith
Eucharistieviering, pastoor Broeders
Palmzondag
Viering van woord en gebed, KWD, diaken Clavel
Eucharistieviering/KWD, pastoor Broeders

Zondagvieringen in de Hartebrug online bij te wonen via www.hartebrug.nl/vieringen
Vieringen 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
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Misintenties maart
Hartebrug | Pater Leo van Ulden ofm; Riet Jongmans-de Winter; ouders de
Goede-Juffermans; Bart Klein; Hans en Toos Wijgers – Mandemaker; Bertola
Maria Perez-Petroctchi; Giovanni Ammazzini; Koos Rietbergen; Jenny Arends;
Fia Preenen – van Leeuwen; Corrie Koren – Hulsbosch; Bernard Krabbendam;
Margaretha Maria de Geest-Barends; Henk Hack; Joannes en Maria van
Kampenhout; Levi Aloysius Visscher; Jacomijn van Duin; Elisabeth MarcelisHoogeveen.
Lam Gods | 10 april: Bas Prins; 24 april: familie Buis-Dijt;
St-Petrus: | 02 april: Familie Bruinsma-van Schaik, Adriaan Nicolaas Franciscus
van Buuren en Maria Brigitta van Buuren - Huigsloot, Hilly Engel - Barends,
Martien Hocks, Paul Huisman, Catharina van Loon, Koos Mentink, Leny Stol,
Antoon de Wit; 08 april: Wilhelmina Schrader; 09 april: Adriaan Nicolaas
Franciscus van Buuren en Maria Brigitta van Buuren - Huigsloot, Hilly Engel Barends, Martien Hocks, Catharina van Loon, Familie van Schaik-Overes,
Antoon de Wit; 15 april: Bernard Rozema; 16 april: Familie Bruinsma-van
Schaik, Adriaan Nicolaas Franciscus van Buuren en Maria Brigitta van Buuren Huigsloot, Hilly Engel - Barends, Martien Hocks, Catharina van Loon, Theo van
Niekerk, Fam. Snijders - Stol, Antoon de Wit; 22 april: Alida Burg - van Dijk; 23
april : Adriaan Nicolaas Franciscus van Buuren en Maria Brigitta van Buuren Huigsloot, Hilly Engel - Barends, Martien Hocks, Catharina van Loon, Familie
van Schaik-Overes, Antoon de Wit; 30 april: Familie Bruinsma-van Schaik,
Adriaan Nicolaas Franciscus van Buuren en Maria Brigitta van Buuren Huigsloot, Hilly Engel - Barends, Martien Hocks, Catharina van Loon, Josephien
Schoemaker, Leny Stol, Antoon de Wit.

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
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