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

In beweging
Zo rond de aanvang van de scholen begint ook het nieuwe pastorale jaar weer.
Met nadruk het nieuwe want meer dan ooit is onze Regio in beweging. Zo is
Maria Middelares tijdelijk gesloten om te worden verbouwd, ligt er een
prachtig programma voor de Scheppingstijd, gaat er een start gemaakt worden
met de Gezinskerk en zijn er allerlei grote en kleine plannen om te laten zien in
wie wij geloven en wie ons inspireert. Misschien denkt u maar wie gaat dat
doen ? Met alles wat er is gebeurd, van kerkverlating tot Covid-tijd, is soms het
vuur er bij ons een beetje uit. Maar als we in beweging durven te komen,
staan we daarin niet alleen. Het hoeft niet op eigen kracht. Daar komt de H.
Geest ons tegemoet, bron van inspiratie, enthousiasme, geestkracht en vuur.
Gewoon maar voor openstellen en laten gebeuren, zou ik zo zeggen.
Pw Marlene Falke-de Hoogh, Belhamel van Zuid

Scheppingsperiode 1 september – 4 oktober
In deze periode is er van alles te doen, grotendeels
georganiseerd door de werkgroep Laudato Si. Meer
informatie vindt u in de bijgevoegde flyer. Een paar zaken
uitgelicht:
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Nederland Schoon op zaterdag 17 september
Deze zaterdag doen wij in Zuid natuurlijk mee met deze actie!
-met knijpers en vuilniszakken gaan we een uur lang vuil rapen en starten om
10 uur bij de Petruskerk.
-de kinderen starten met ploggen om 14 uur vanaf de Hartebrugkerk (ingang
Lange Mare)
-ook gaan we die dag met
kayaks de wateren in de
Stevenshof schoonvissen.
Deze activiteit is geschikt
voor volwassenen,
oudere kinderen en tieners. Voorwaarde is wel dat je goed kunt zwemmen.
Meld je tijdig aan bij Jan Akerboom via janakerboom@casema.nl (uiterlijk 10
september) i.v.m. het benodigde aantal kayaks of kano’s
Zondag 4 september: Gezinsviering Hartebrugkerk.
Alle kinderen en hun ouders zijn uitgenodigd om mee te vieren aan het begin
van het schooljaar op 4 september om 11:15 uur. Tijdens de viering is er veel
aandacht voor de jonge kerkgangers en de lezingen worden genomen uit de
Bijbel in Gewone Taal. De kinderen die dit jaar hun EH Communie hebben
gedaan zullen er zijn. Ook de kinderen die in 2023 hun EH Communie willen
doen zijn van harte welkom! Na de Mis is er een lunch voor alle kinderen in de
Romanuszaal achter de kerk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Maaike Elink Schuurman: m.elinkschuurman@me.com
Taizé viering op 4 september
Deze begint om 19 uur in de Vredeskerk (hoek Burggravenlaan - Van
Vollenhovenkade). De viering is gebaseerd op de vieringen van de
oecumenische broedergemeenschap van Taizé in de Bourgondische heuvels in
Frankrijk. Jong en oud komen hier tezamen om te delen in geloof en
spiritualiteit, te zoeken naar wat ons bindt. Het thema van deze viering is
lucht, één van de vier klassieke natuurelementen, een actueel thema in onze
tijd. Er zijn momenten van gebed, lezing, stilte en zang om verbondenheid met
God te zoeken. Van harte welkom.
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Muziekmarkt op 17 en 18 september
Na een uitstekend verlopen boekenmarkt in het voorjaar gaan we nu een
muziekmarkt houden. Cd’s, lp’s, boeken over muziek, maar ook dvd’s,
bladmuziek, enzovoort bieden we te koop aan. Deze markt is in de Petruszaal
naast de kerk aan de Lammenschansweg. Ook nu is de bestemming het
vergroenen en verduurzamen van ons kerkgebouw.
Op zaterdag bent u (na het vuilrapen?) welkom tussen 11 en 16 uur, op
zondag tussen 12 en 16 uur.
Werkgroep Diaconie Sint-Petrus
Vredesweek 2022
Op zondag 18 september wordt de Vredesweek ingeluid door een
oecumenische viering om 10 uur in de Antoniuskerk met het thema: “Vrede,
wie durft?”
Op woensdag 21 september is er om 16 uur de jaarlijkse Vredesontmoeting op
het Stadhuisplein van Leiden, georganiseerd door de kerken en De Bakkerij.
Iedereen welkom!
Nacht van de Vluchteling was groot succes
In de nacht van zaterdag 18 op zondag 19
juni heeft het team ‘Laudato Sí’ (bestaande
uit Jan Akerboom, Marike en Marlène Falke,
Els Grijmans, Theo Tetteroo en Ingrid
Weitenberg) deelgenomen aan de ‘De
Nacht van de Vluchteling’. De teamleden
wandelden in het nachtelijk duister 40
kilometer met als doel geld in te zamelen
voor het ozo nodige werk van de Stichting
Vluchteling. Ze lieten zich sponsoren door
familie, vrienden, kennissen, collega’s en natuurlijk ook parochianen. Velen
van u hebben de actie financieel gesteund door een bedrag over te maken of
te doneren in de collecteschaal. En het eindresultaat mag er zijn….. er is door
het team € 5.000 opgehaald. Een voortreffelijk resultaat.
Alle wandelaars veel dank voor al hun inspanningen (zowel fysiek als qua
sponsorwerving) en natuurlijk ook veel dank voor alle gulle gevers!
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Elk weekend een kinderwoorddienst
Vanaf deze herfst is er elk weekend zo’n woorddienst speciaal voor kinderen.
Op de eerste en derde zondag van de maand als vanouds in de Hartebrug, op
de vierde zondag in de Antoniuskerk (zolang de MM dicht is) en nieuw op de
2e zaterdag van de maand in de Sint-Petrus. De kinderen gaan tijdens het
eerste deel van de viering naar een aparte ruimte waar ze de evangelietekst
op een begrijpelijke manier krijgen uitgelegd. Daarna komen ze weer terug in
de kerk bij hun ouders.
Priesterwijding
Op zaterdag 17 september is er veel te doen in Leiden, maar ook verder weg.
Franciscaan en parochiezoon Joachim Oude Vrielink ofm wordt die dag om 15
uur priester gewijd door kardinaal Eijk in het Twentse dorp Lonneker. Hij gaat
op 2 oktober voor in de Hartebrug en u kunt hem dan natuurlijk ook
feliciteren.
Feest Sint Franciscus op 4 oktober
De dag na Drie Oktober is het Werelddierendag vanwege het feest van Sint
Franciscus. Dat vieren we in Leiden met de Orde van Franciscaanse Seculieren
in de Antoniuskerk om 19u30. Pater Thijs Moons gaat voor.
Bezorgers gezocht in de Petruskern
Wilt u meehelpen het parochieblad rond te brengen? Cathalijne Louwes hoort
het graag: via clouwes@ziggo.nl. Welkom!
Livestreamers gezocht voor de Antoniuskerk
Omdat er in de Antoniuskerk ineens elke week een viering is, moet het team dat
de livestream verzorgt dringend worden uitgebreid. Wie vindt dat een
uitdaging? Info en aanmelden bij Jan Akerboom janakerboom@casema.nl
Familieberichten
Overleden:
op 4 juli mw. Aleida Albers-Peters 92 jaar (Petrus)
op 6 juli mw. Lien van Mil – Peltenburg 88 jaar (Petrus)
op 18 juli mw. Alida Devilee-Annard 90 jaar (Petrus)
op 30 juli mw. Johanna Bavelaar-Bakker 76 jaar (Petrus)
op 2 augustus mw. Riet Wallaart- Bayer 84 jaar (Petrus)
op 15 augustus dhr. Th van Rooijen 83 (Petrus)
4

Vieringen in september
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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

Misintenties
LAM GODS
Frank Hendriks en Pater Leo van Ulden
HARTEBRUG
Pater Leo van Ulden, René Verhoeff, Ouders de Goede-Juffermans, Jan de
Winter, Bart Klein, Hans en Toos Wijgers – Mandemaker, Elisabeth MarcelisHoogeveen, Joannes en Maria van Kampenhout, Levi Aloysius Visscher,
Bernard Krabbendam, Fia Preenen – van Leeuwen, Echtpaar Cornelisse – de
Romijn, Familie de Romijn, Riet Jongmans-de Winter, Marie-José en Denis
Schils-Rommens.
SINT-PETRUS
Dinsdag 6 sept : Aleida Albers - Peters, Lien van Mil - Peltenburg,
Vrijdag 9 sept : Johanna Bavelaar - Bakker, Alida Devilee - Annard, Riet
Wallaart - Bayer,
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Weekend 10/11 sept : Ben van Abswoude, Familie Bruinsma-van Schaik, Peter
Bunnig, Adriaan Nicolaas Franciscus van Buuren en Maria Brigitta van Buuren Huigsloot, Hilly Engel - Barends, Martien Hocks, Catharina van Loon,
Vrijdag 16 sept : Aleida Albers - Peters,
Weekend 17/18 sept : Ben van Abswoude, Peter Bunnig, Adriaan Nicolaas
Franciscus van Buuren en Maria Brigitta van Buuren - Huigsloot, Hilly Engel Barends, Martien Hocks, Catharina van Loon, Theo van Niekerk, Familie van
Schaik-Overes, Fam. Snijders - Stol,
Dinsdag 20 sept : Johanna Bavelaar - Bakker, Thom van Rooijen, Riet Wallaart Bayer,
Weekend 24/25 sept : Ben van Abswoude, Familie Bruinsma-van Schaik, Peter
Bunnig, Adriaan Nicolaas Franciscus van Buuren en Maria Brigitta van Buuren Huigsloot, Hilly Engel - Barends, Martien Hocks, Catharina van Loon, Josephien
Schoemaker,
Dinsdag 27 sept : Thom van Rooijen,
Vrijdag 30 sept : Riet Wallaart – Bayer.
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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