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

WERELDTIJD
Er is veel gaande in de wereld: honger, oorlogsgeweld,
westerse economieën die onder druk komen te staan en
zo meer. Het raakt ons leven van alle dag en verbindt ons
met een problematiek die buiten onze invloedsfeer lijkt te
liggen. Beslissingen worden genomen op een plaats en in
een domein waartoe wij geen toegang hebben. De theoloog Tomáš Halík zegt in dat kader: ‘we moeten en mogen niet capituleren
voor het vuur van het lijden, ook als we dat nu nog niet kunnen blussen’. Wij
zijn mensen die weet hebben van Pasen: niet het lijden en de dood hebben
het laatste woord maar Leven. Ons antwoord op de ‘wijsheid van de wereld’
is ‘de dwaasheid van het kruis’. Laten we maar doen waar we goed in zijn
‘getuigen van de hoop die in ons leeft’, spreken van de Liefde en blijven bidden (bronnen: raak de wonden aan Tomáš Halík; Ikor14,10; IPetr.3, 15-16).
Pw Marlene Falke-de Hoogh, Belhamel van Zuid
INZAMELINGSACTIE VOOR OEKRAÏNE
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FOR THE KIDS - VRIENDJES VAN FRANCISCUS
Na een lange pauze in verband met Pasen komen wij weer
bij elkaar om verder te gaan met onze reis door de Bijbelse
landen. Wij zullen het ook over het sacrament van het
Vormsel hebben en zaadjes zaaien in onze eigen moestuintjes. Breng een leeg melkpak mee! Kinderen vanaf groep 5
zijn welkom op zaterdag 14 mei om 15.30 uur in de bijsacristie van de Hartebrug. Meer informatie via Victoria Twist: vj.twist@kpnplanet.nl
FOR THE KIDS - OPROEP VORMSEL 2022
Onze bisschop, Hans van den Hende, komt op 5 november naar Leiden om het Vormsel toe te dienen. Kinderen
(vanaf groep 8) en volwassenen worden opgeroepen om
dit prachtige sacrament te ontvangen. Door het Vormsel
worden wij gevuld met de kracht van de Heilige Geest
zoals de leerlingen op de allereerste Pinksterdag en worden wij missionaire getuigen van Jezus Christus. De voorbereidingen beginnen
op donderdag 2 juni en er is een ouderavond op dinsdag 31 mei. Opgave is mogelijk via het opgave formulier dat op de website staat of in de kerken ligt. Meer
informatie via Sylvia Maenhout: sylvia3koningen@gmail.com
FOR THE KIDS - VUURDOOP VOOR VORMELINGEN VAN 2020 EN 2021
De vormelingen van de laatste twee jaren hebben door
de pandemie een uniek onderdeel van het programma,
de Vuurdoop, moeten missen. Gelukkig heeft het bisdom
besloten dat de vormelingen van 2020 en 2021 nadrukkelijk voor de Vuurdoop van 2022 worden uitgenodigd.
Dit jaar is het op zaterdag 4 juni, de dag voor Pinksteren,
met de Bisschop in de kathedraal van Rotterdam. De
Vuurdoop is een unieke ervaring vol vuur (letterlijk!) en
echt aan te raden. Aanmelden (z.s.m.) en meer informatie via Victoria Twist
vj.twist@kpnplanet.nl of Sylvia Maenhout sylvia3koningen@gmail.com Wij hopen rond de Vuurdoop ook iets extra’s te kunnen organiseren. Het zou ons helpen om alvast te weten wie interesse daarvoor heeft!
LEZING OVER DE RIDDERS VAN HET HEILIG GRAF
Op zondag 8 mei om 14 uur in de kapel van de begraafplaats Zijlpoort. Michiel
Kleemans, lid van deze gemeenschap, zal ons vertellen over de geschiedenis en
spiritualiteit. Met een Power Pointpresentatie. Iedereen is welkom!
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VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR INTERNETCAFÉ
In wooncomplex De Parelvissers aan het Bizetpad 8, 2324 JP Leiden is elke donderdag van 10 tot 12 uur een internetcafé. Daar is iedereen welkom met vragen
over smartphones, tablets en computers. Er wordt ook regelmatig les gegeven
in het gebruik van smartphones en tablets voor beginners. Het team dat het
internetcafé verzorgt, bestaat nu uit drie vrijwilligers en dat is te krap; we zoeken versterking. Heeft u belangstelling voor dit vrijwilligerswerk? Neem dan
contact op met Sietske Smit via internetparelvissers@gmail.com
NACHT VAN DE VLUCHTELING
Een Laudato Si’-team uit onze parochie gaat deelnemen aan de
Nacht van de Vluchteling in de nacht van 18 op 19 juni. Door 40
kilometer te wandelen wil het team geld ophalen voor de Stichting Vluchteling. De eerste deelnemers aan ons team hebben
zich aangemeld en aan donaties zijn we bij het ter per se gaan
van dit Geluid van Zuid de € 300,00 gepasseerd. Belangrijk is dat iedereen die
als lid van ons team wil meewandelen zich nu aanmeldt, dan kan iedere wandelaar beginnen met het werven van donaties en kunnen we een of meerdere
trainingswandelingen gaan plannen. Wil je meedoen? Meld je dan aan op
www.nachtvandevluchteling.nl Ook als je niet meewandelt, kun je via deze site
de actie steunen door het team, of een specifieke loper uit het team, te sponsoren. Meer informatie vind je in de speciale flyer in de kerk of op www.rkleiden.nl, of neem contact op met Jan Akerboom via janakerboom@casema.nl
TEEN SAIL
Zondag 8 mei kan je mee gaan zeilen! Na de Josephmis eerst eten en dan het
water op. Om 18 uur weer terug. Info en aanmelding bij: Bernadette Ratti, 06285 494 68.
MINI-EXPOSITIE TITUS BRANDSMA
Op zondag 15 mei wordt pater Titus heiligverklaard. Rondom deze
dag is er een mini-expositie te zien in de Hartenbrugkerk. In de periode van 7 tot en met 22 mei, elke dag tussen 10 en 15 uur. Zeer
de moeite waard.
KERKEN OPEN VOOR PRIVÉGEBED
De Hartebrugkerk is open op zondag en maandag van 12.30 tot 16.00 uur en
dinsdag tot en met zaterdag van 08.30 tot 16.30uur. De Sint-Petrus is open op
zaterdag van 10.30 tot 11.30 uur.
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PENNINGMEESTER
Na circa 10 jaar heeft Henk Snijders te kennen gegeven te stoppen met de vrijwilligersfunctie penningmeester. Wij verliezen met hem een toegewijde en accurate penningmeester die in de jaren achter ons de financiën van de Sint-Petruskerk steeds met toewijding heeft bewaakt. De laatste jaren heeft er in de
parochie HHPP op het financiële vlak een omslag plaatsgevonden. Een aantal
taken die de parochiekernen in het verleden financieel zowat zelfstandig uitvoerden, zijn overgegaan in een administratief/financieel systeem dat centraal
wordt gevoerd. Uiteraard worden er bij de kernen ook nog financiële zaken afgewikkeld, maar de functie penningmeester is in de loop van de laatste jaren
meer verworden tot de functie administrateur. Wij danken Henk voor zijn inzet
op het financiële vlak en zijn initiatieven met betrekking tot het verduurzamen
en het zuinig omgaan met de energievoorziening van onze gebouwen.
Wil Witte, Voorzitter Locatieraad
LAUDATO SI’ PAROCHIEBREED

Het is duidelijk geworden dat wij niet binnenkort
mogen stoppen met Laudato Si’; de nood om voor
ons gemeenschappelijke huis te zorgen is hoger dan
ooit. Dus wat begon als een tijdelijk project binnen
Regio-Zuid krijgt nu de status van een permanente
werkgroep binnen de HH Petrus en Paulus. Betekent
het dat Laudato Si’ Regio Zuid verlaat? Uiteraard
niet! In de volgende Laudato Si’ krant (onze 30ste editie!) hoor je meer
over onze ambities en hoe je je daarbij kunt aansluiten.
LAUDATO SI’ WEEK 2022

De Laudato Si’ Week, die 22-29 mei
wordt gehouden, markeert de zevende
verjaardag van de historische encycliek
van paus Franciscus over de zorg voor de
schepping. Deze wereldwijde viering zal katholieken verenigen om te
luisteren en samen te reageren op de roep van de schepping, ons te verheugen in de vooruitgang die we hebben geboekt bij het tot leven brengen van Laudato Si’ en onze inspanningen intensiveren via het dynamische Laudato Si’-actieplatform, wandelend op het ‘synodale’ pad.
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BOEKENMARKT
Op zaterdag 21 mei en zondag 22 mei vindt weer de
traditionele boekenmarkt van de Petruskerk plaats.
De boekenvoorraad is goed bijgehouden. We hebben in alle categorieën veel nieuwe aanwinsten. Er
zijn geen restricties meer (u weet wel), maar voor
diegene die er behoefte aan heeft, zijn er beschermingsmiddelen te verkrijgen aan de kassatafel. Dus
geen angst meer hebben en kom binnen. U bent van
harte welkom. Op zaterdag is de deur van de Petruszaal (links naast de kerk, Lammenschansweg 40a) geopend van 11.00 tot
16.00 uur en zondag van 12:00 tot 16:00 uur. De toegang is gratis. De opbrengst
van deze boekenmarkt is bestemd voor het aanleggen van duurzame verlichting
in de ontvangstruimte van de Petruskerk.
BIJBELSTUDIE MET MARIJKE MAES
Op een aantal donderdagavonden belicht Marieke Maes de lezing van de
zondag. Altijd in de pastorie van de Antoniuskerk en van 20 tot 22 uur. De
eerstevolgnde keer is op donderdag 12 mei.
DE MISSIONAIRE PAROCHIE
De geslaagde conferentie over de Missionaire Parochie
willen we door laten werken in de parochie. We gebruiken inzichten van Als God Renoveert en Rebuilt,
maar ook teksten van de recente pausen over missie
en evangelisatie. De thema’s zijn: hoe laten we mensen kennismaken met het geloof? / parochie: gastvrije
gemeenschap van gemeenschappen / de zondag beleven / gebed en Eucharistische aanbidding. Op woensdag 11 mei, 25 mei en 8 juni kunt u online via Zoom meedoen van 20.15 tot
21.30 uur via www.lodewijkparochie.nl
ALVAST VOOR IN DE AGENDA!
Op zondag 19 juni is er om 14 uur een
Sacramentsprocessie; op donderdag
30 juni is er een Parochie-bedevaart
naar Brielle.
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FAMILIEBERICHTEN
Hartebrug | Getrouwd: 22 april: Rick Biesjot en Roos van Wetten.
Petruskerk | Overleden: 30 maart: Anthonius J. Flerig, 67 jaar, Chris de Jongstraat;
4 april: Toos Koevoets - van Haasteren, 96 jaar, Hof van Roomburgh; 6 april: Bernardus W. Hageman, 87 jaar, Hartmanstraat; 14 april: Leonardus Lepelaar, 80 jaar,
Buys Ballotstraat; Clara Maria Vrijburg-de Haas, 83 jaar, Witte Rozenstraat.
Lam Gods | Overleden: 20 april: Christiaan Bongers, 10 jaar; 27 april: Petrus Johannes (Piet) Westgeest, 91 jaar.
MISINTENTIES MEI
Hartebrug | Pater Leo van Ulden, pater Jan van Duijnhoven, Angelieke Maria Wehberg, José Ramon Miguel Solognier, ouders De Goede-Juffermans, Bart Klein, Hans
en Toos Wijgers-Mandemaker, Giovanni Ammazzini, Fia Preenen- van Leeuwen,
Corrie Koren-Hulsbosch, Bernard Krabbendam, Henk Hack, Joannes en Maria van
Kampenhout, Levi Aloysius Visscher, Jacomijn van Duin, Elisabeth Marcelis-Hoogeveen, Riet Jongmans-de Winter, Margaretha Maria de Geest-Barends, Cobi SchoofVierhout.
Petruskerk | 1 mei: Ben van Abswoude, Familie Bruinsma-van Schaik, Adriaan Nicolaas Franciscus van Buuren en Maria Brigitta van Buuren-Huigsloot, Hilly EngelBarends, Bernardus Hageman, Martien Hocks, Toos Koevoets-van Haasteren, Leonardus Lepelaar, Catharina van Loon, Josephien Schoemaker, Leny Stol, Anton de
Wit; 3 mei: Johannes Kreuger; 6 mei: Anthonius Flerig; 7 mei: Ben van Abswoude,
Adriaan Nicolaas Franciscus van Buuren en Maria Brigitta van Buuren-Huigsloot,
Hilly Engel-Barends, Martien Hocks, Toos Koevoets-van Haasteren, Leonardus Lepelaar, Catharina van Loon, Familie van Schaik-Overes; 13 mei: Bernardus Hageman; 14 mei: Ben van Abswoude, Familie Bruinsma-van Schaik, Adriaan Nicolaas
Franciscus van Buuren en Maria Brigitta van Buuren-Huigsloot, Hilly Engel-Barends,
Martien Hocks, Toos Koevoets-van Haasteren, Catharina van Loon, Theo van
Niekerk; 17 mei: Anthonius Flerig; 20 mei: Leonardus Lepelaar; 21 mei: Ben van
Abswoude, Adriaan Nicolaas Franciscus van Buuren en Maria Brigitta van BuurenHuigsloot, Hilly Engel-Barends, Martien Hocks, Catharina van Loon, Familie van
Schaik-Overes, Familie Snijders-Stol; 24 mei: Bernardus Hageman, Wilhelmina
Schrader; 28 mei: Ben van Abswoude, Gé Bots, Adriaan Nicolaas Franciscus van
Buuren en Maria Brigitta van Buuren-Huigsloot, Hilly Engel-Barends, Catharina van
Loon, Familie van Schaik-Overes, Josephien Schoemaker; 31 mei: Anthonius Flerig,
Leonardus Lepelaar.
Lam Gods | 1 mei: Jan Vreeburg; 8 mei: Ineke Buis-van Niel, Gonny Bots-Morsch;
22 mei: ouders Strijk-Biesjot, Joke Nijhof-Strijk, ouders Morsch-de Jong; 29 mei: Els
van Rijn-van Niel.
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VIERINGEN IN MEI 2022
zo 01
di 03
vr 06
za 07
zo 08
di 10
vr 13
za 14
zo 15
di 17
vr 20
za 21
zo 22
di 24
vr 27
za 28
zo 29

Antonius
Hartebrug
Sint-Petrus
Sint-Petrus
Sint-Petrus
MM
Hartebrug
Sint-Petrus
Sint-Petrus
Sint-Petrus
Antonius
Hartebrug
Sint-Petrus
Sint-Petrus
Sint-Petrus
MM
Hartebrug
Sint-Petrus
Sint-Petrus
Sint-Petrus
Antonius
Hartebrug

09.30
11.15
09.00
09.00
17.00
09.30
11.15
09.00
09.00
17.00
09.30
11.15
09.00
09.00
17.00
09.30
11.15
09.00
09.00
17.00
09.30
11.15

Eucharistieviering, pater Kortekaas
Eucharistieviering/KWD, pater Kortekaas
Eucharistieviering, pastoor Smith
Eucharistieviering, pastoor Smith
Eucharistieviering, pastoor Broeders
Viering van woord en gebed, Sam van Gent
Eucharistieviering, pastoor Broeders
Eucharistieviering, pastoor Smith
Eucharistieviering, pastoor Smith
Eucharistieviering, pastoor Smith
Eucharistieviering, pastoor Broeders
Eucharistieviering/KWD, pastoor Broeders
Eucharistieviering, pastoor Smith
Eucharistieviering, pastoor Smith
Eucharistieviering
Eucharistieviering, pastoor Broeders
Eucharistieviering
Eucharistieviering, pastoor Smith
Eucharistieviering, pastoor Smith
Eucharistieviering
Eucharistieviering, pastoor Broeders
Eucharistieviering

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
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