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PAROCHIE HH PETRUS EN PAULUS – REGIO ZUID 

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

 

Het tegengeluid van Kerst  
Dagelijks komen de berichten bij ons binnen over de situatie in de wereld. Er is 
veel waar we ons zorgen om kunnen maken: oorlog, geweld, het klimaat, 
mensen op de vlucht en de toenemende armoede in ons eigenland. Er wordt 
heel wat gebeden …  
Je vraagt je af of er in zo’n wereld nog wel plaats is voor de Menswording van 
God in de kwetsbare gestalte van een kind? Is er niet een sterker machtiger 
teken nodig? 
Kerstmis is wat je noemt een tegengeluid. Het opent ons de ogen voor wat in 
het nieuws verborgen blijft: kwetsbaarheid, menselijke maat en genade als 
gave om niet. Dat is goed nieuws in donkere dagen. God is met ons, Immanuël. 
En wij? Wij zijn uitgenodigd te worden wat wij ten diepste zijn: Mensen van 
goede wil. Alvast een zalig feest van de Menswording. 
 
Pw Marlene Falke-de Hoogh, BelhameL van Zuid 

 
Adventsactiviteit voor kinderen aanstaande zaterdag (10 december) 

Alle kinderen zijn van harte welkom in de 
Romanuszaal, Lange Mare 79. Deze activiteit is 
geschikt voor kinderen van alle leeftijden.  Breng je 
vriendjes en vriendinnetjes mee! 
 
Wij steken de adventskaarsjes aan en beginnen met 
een interactief verhaal. Daarna is er een grote keuze 

aan activiteiten zoals kerstkaarten en decoraties maken. Een deel van onze 
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knutsels willen wij verkopen voor de Adventsactie “Ieder Kind een goede 
start” (zie verderop). 
Wij hebben activiteiten die geschikt zijn voor zowel de kleine als de grotere 
kinderen. In de pauze wordt voor limonade en koekjes gezorgd. Kortom, een 
gezellige, leerzaam en productieve middag! 
 
Kerstconcert Hartebrugkoor aanstaande zondagmiddag (11 december) 

Het Hartebrugkoor nodigt u van harte uit voor zijn 
traditionele kerstconcert in de Hartebrugkerk dat 
aanvangt om 15 uur. 
   
Het koor zingt een gevarieerd klassiek kerstrepertoire 
in het Nederlands, Engels, Duits en Latijn, waarbij er 
bij sommige stukken ook gelegenheid is tot 
meezingen.  

Het gehele programma en ook de wijze van het bestellen van de kaarten van  
€ 12,50  vindt u op de website: www.hartebrugkoor.nl, doorklikken naar 
Kerstconcert 2022. 
Voor informatie: W. Pronk, PR-lid Hartebrugkoor-bestuur, tel. 06-45337029 
 
Kerstsamenzang in het weekend van 17-18 december 
Op zaterdagmiddag zingt tussen 14 uur en 15u30 een koor van leden van de 
LAM Gods en de gemeente Leiden 
Zuidwest kerstliederen in het 
winkelcentrum De Stevensbloem. Het 
winkelend publiek kan een wens 
ophangen in de kerstboom en krijgt dan 
een kaarsje met ZALIG KERSTFEEST mee 
naar huis. Zangers, al dan niet geoefend, 
zijn welkom in de overdekte passage. 
 
Op zondagmiddag 18 december is de 
traditionele Kerstsamenzang in de 
Petruskerk om 16 uur. Een 
prachtgelegenheid als voorbereiding op 
het Kerstfeest, de geboorte van Gods Zoon 
en onze Redder. Na afloop is er natuurlijk 
wat warms en lekkers! 
 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.hartebrugkoor.nl%2F&data=05%7C01%7C%7Cb310b81244c6498062fe08dac6f49b29%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638041051116598031%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=C8JAhxSwHhjqurP7auoaJ3i85qdIA80B0c04h%2Fi%2Fn%2Bw%3D&reserved=0
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Marktje voor de Adventsactie op 18 december 
In de Hartebrugkerk houden de kinderen en tieners een 
marktje op zondag 18 december na de viering van 11.15 
uur. De opbrengst gaat naar de Adventsactie. Wij 
vragen ouders en andere parochianen om te helpen 
door iets lekkers te bakken of iets anders te doneren. 
Voor verdere info: m.elinkschuurman@me.com  
 

 
Nog ter herinnering de 
Adventsactie zelf 
Dit jaar wordt onze aandacht gevraagd voor de HOOP. 
Hoop op de komst van het Licht. Hoop op een betere 
wereld. Hoop dat iedereen kan delen in overvloed en 
dat op een dag alle mensen een waardig leven kunnen 
leiden. Hoop is nooit vanzelfsprekend. De Adventsactie 
wil vooral kinderen een kans geven op een goede start 
in het leven. Kinderen die zich in hun eerste levensjaren 
gezond ontwikkelen, hebben meer kans op een goede 

toekomst en een leven zonder extreme armoede. Dit jaar worden er vier 
projecten die bijdragen aan een goede start gesteund.  

Samen met ons Diaconaal Centrum de Bakkerij hebben we gekozen voor het 
project in Sierra Leone, aan de westkust van Afrika. In het oostelijk gelegen 
district Kailahun lijdt meer dan de helft van de bevolking aan honger en 
ondervoeding. Jonge kinderen zijn extra kwetsbaar, velen overlijden aan 
ondervoeding en infectieziekten, zoals malaria. Met behulp van een 
preventieplan kunnen veel problemen worden voorkomen.  

Wilt u een van dit projecten steunen? U kunt uw gift overmaken op 
rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie. Of in de 
daarvoor bestemde collectebussen in de kerken. 
 
Schoenendoosactie 
Dank aan iedereen die mee heeft gedaan met de Schoenendoosactie. In totaal 
hebben wij twintig schoenendozen mooi versierd en gevuld. Sommige 
kinderen hebben ook een persoonlijke boodschap in de doos gestopt. Wij 
hopen de kinderen van Sierra Leone, Oost-Europa of in de 
vluchtelingenkampen van Lesbos met deze cadeaus blij te kunnen maken.  

mailto:m.elinkschuurman@me.com
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Wij zijn ook dankbaar dat parochianen de 
transportkosten zo gul hebben gesteund. Het 
geld dat overblijft, gaan wij overmaken aan de 
kinderen van Afghanistan die het zo hard 
nodig hebben om te overleven.  
De werkgroep 
 
 
Geslaagde bijeenkomst Buurtinitiatief Zuidwest 
Op 16 november organiseerde dit Buurtinitiatief (waarvan de Lam Gods 
parochiekern een van de organisatoren is) in het woonzorgcentrum ‘Rijn en 
Vliet’ een samenkomst over de aanleg van de  Rijnlandroute.  
 
Deze samenkomsten vinden 4 keer per jaar plaats. Ze zijn bedoeld om de 
bewoners van met name Zuidwest Leiden meer met elkaar in contact te 

brengen. Er wordt steeds een thema gevonden 
dat zoveel mogelijk aansluit bij de belangstelling 
van de bewoners.  
Deze keer ging het dus over de tunnel die onder 
Voorschoten door loopt en vooral effect zal 
hebben op de verkeersdrukte in Zuidwest. 
Afgewisseld met een muzikale omlijsting met 
cellomuziek door Ruud Meester jr. gaf Hans 

Wijn duidelijke uitleg over de verbeteringen voor de verkeersdoorstroming in 
Zuidwest Leiden en Voorschoten. Er was veel belangstelling uit de buurt. 
Betrokkenheid die veel te maken heeft met de huidige verkeersoverlast in de 
buurt. Het tunneltracé is feitelijk gereed, er kunnen auto’s doorheen rijden, 
maar is nog niet aangesloten op het verkeersnet. De openstelling van de tunnel 
is helaas niet op korte termijn te verwachten.  
 
Familieberichten 
10 oktober: Jeanette Compier-de Ridder 89 jaar (Hartebrug) 
5 november: de heer Gerardus van ’t Hart, 92 jaar (Petrus) 
15 november: mevrouw Hermiene Ruitenbach-Slingerland, 88 jaar (Petrus) 
27 november: mevrouw Theodora Margaretha Maria  (Thea) Lommers-
Hilgersom, 90 jaar (Petrus) 
27 november: de heer Jozef Bisschops, 76  jaar (Petrus) 
29 november: de heer Johannes J. Groeneveld, 85  jaar (Petrus) 
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Vieringen t/m 31 december 2022 
 

Za 10 17:00 St. Petrus. KWD Eucharistieviering, pastoor Smith 
Zo 11 09:30 Antonius Eucharistieviering, pastoor Broeders 
  11:15 Hartebrug Eucharistieviering, pater Moons 
Za 17 17:00 St. Petrus Eucharistieviering, pastoor Smith 
Zo 18 09:30 Antonius Woord en Gebed, pw Falke 
  11:15 Hartebrug. KWD Eucharistieviering, pater Oude Vrielink 

 
Za 24 17:00 St. Petrus Gezinsviering van Woord en Gebed,  

pw Falke 
  19:30 St. Petrus Kerstnachtmis, pastoor Smith 
  21:00 Antonius Kerstnachtmis, pastoor Broeders 
  22:00 Hartebrug Kerstnachtmis, pater Moons 
Zo 25 09:30 Antonius Eucharistieviering, pater Moons 
  11:15 Hartebrug Eucharistieviering, pastoor Broeders 
  12:00 St. Petrus Kindje wiegen 
  13:00 Hartebrug Kindje wiegen 

 
Za 31 17:00 St. Petrus Eucharistieviering, pastoor Smith 
  17:00 Antonius Oecumenische viering 

 
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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