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De kerk als veldhospitaal,
Paus Franciscus gebruikt dit beeld regelmatig. Hij bedoelt daarmee dat de kerk
er is voor de mensen met de wonden van hun leven, op plekken buiten de heilige
ruimte van het kerkgebouw. Zo kunnen we mensen helen en het gevoel geven
dat Christus er voor ieder mens is. Een verleidelijk beeld: zorg dragen voor aan
het leven verwonde mensen. De realiteit is een stuk weerbarstiger. Dat ervaren
we aan den lijve. In de nu voor verbouwing leeggemaakte Maria Middelares kerk
gaan we tijdelijk mensen opvangen, totdat de bouw begint. De afspraak is tien
mensen en dan komt de vraag voor twintig, moeders en kinderen. Nee zeggen
doet pijn, de nood is groot. Gastvrij zijn in Jezus naam, is ook grenzen stellen en
niet meer willen dan ons deel bij te dragen in de inspanning voor het evangelie.
Gastvrij
kunnen
en
willen
we
zijn
voor
tien
personen.
PW Marlene Falke, Belhamel van Zuid
Tijdelijke opvang asielzoekers in de Regio Zuid
Omdat de verbouwing van de Maria
Middelareskerk nog niet meteen begint,
kunnen we voor korte tijd onderdak
bieden aan vluchtelingen uit Ter Apel.
Diaconaal
Centrum
De
Bakkerij
coördineert en begeleidt de noodopvang
samen met de Leidse kerken. Het is de
bedoeling dat na de Middelareskerk een
andere kerk (RK of protestants) het
estafettestokje overneemt. Vrijwilligers worden opgeroepen te komen helpen
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met
boodschappen
doen,
koken,
dagopvang
enzovoorts.
Aanmelding kan bij De Bakkerij info@debakkerijleiden.nl of tijdens kantooruren
(071) 514 49 65

Oud parochiaan tot priester gewijd
17 september is in Lonneker (Twente) Joachim Oude Vrielink ofm (42), oud
parochiaan van de Hartebrugkerk, door Kardinaal Eijk tot priester gewijd.
Als kind had hij al een priesterroeping en was
actief als misdienaar. Toch ging hij na de havo
biochemie en biotechnologie studeren. Als
analist ging hij in Leiden werken in het LUMC
en wonen op de Hartebrug. Daar maakte hij
kennis met de Franciscanen. Door de vele
gesprekken met de paters Jan van
Duijnhoven, Ton Peters en Leo van Ulden
trad hij in 2014 toe tot de orde van de
Minderbroeders Franciscanen en ging wonen in het klooster Alverna te
Amsterdam. In 2018 deed hij zijn Plechtige Professie.
Eerder dit jaar behaalde hij de master Theologie
aan de Universiteit van Tilburg en op 17
september volgde de priesterwijding, te midden
van familie, zijn medebroeders en enige
Hartebruggers. Op zondag 2 oktober a.s. is hij
voorganger in de viering van het Hoogfeest van H.
Franciscus in de Hartebrugkerk. Het is zijn eerste
mis in Leiden. Het wordt dan een groot
Franciscusfeest met na de mis receptie in de
Romanuszaal.
Bij de foto’s: Het belangrijkste moment van de priesterwijding is de handoplegging en
het gebed van de bisschop, die de wijding verricht.
Andere priesters waaronder pater Thijs Moons sluiten zich aan bij deze handoplegging.
Je wordt als het ware opgenomen in de kring van priesters van het gewijde ambt.
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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. Na afloop koffie met de bekende
amandelkoekjes.
“Vriendjes van Franciscus” beginnen weer
Deze catecheseclub voor kinderen van groep 5 t/m 7 gaat in oktober weer van
start. Ons vaste motto is Liefde voor God, liefde voor elkaar en liefde voor de
natuur. Wij openen met een gebed in de
kerk, lezen uit de Bijbel en bewerken een
thema met een praktische activiteit.
Dit jaar is het hoofdthema “De vijf
zintuigen” met als tweede thema “Wie is
wie in de Kerk?” De club is niet alleen voor
kinderen van groep 5 t/m 7 maar ook voor
kinderen die al hun Eerste Heilige Communie hebben gedaan. Broertjes en
zusjes vanaf groep 4 zijn ook welkom.
Wij houden onze bijeenkomsten in de Hartebrugkerk (ingang Lange Mare 79)
op zaterdagmiddag van 15.30 tot 17 uur. De kinderen zijn welkom op 15 oktober
en 12 november. De begeleiders zijn Victoria Twist en Micheline Modde.
Contact: vj.twist@kpnplanet.nl
Concert
Het Hartebrugkoor heeft met Open
Monumentendag op 10 september een
goed bezocht concert gegeven o.l.v.
dirigent Ronald Dijkstra en begeleid door de
vaste organist Jan Verschuren, die ook een
orgelsolo verzorgde. Behalve werken van
Bach, Elgar, Mendelssohn en Fauré werd
ook een compositie van oud-dirigent Theo
Goedhart uitgevoerd, gebaseerd op het
gedachtegoed van Franciscus van Assisi.
Noteert u vast het kerstconcert op zondag 11 december om 15 uur in de
Hartebrugkerk?
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Herhaalde oproepen:
Bezorgers gezocht in de Petruskern
Wilt u meehelpen het parochieblad rond te brengen? Cathalijne Louwes hoort
het graag: via clouwes@ziggo.nl.
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. Info en aanmelden bij Jan
Akerboom janakerboom@casema.nl
Familieberichten
Getrouwd: Op 16 september Marike Falke en Max Spruijt
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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
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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