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PAROCHIE HH PETRUS EN PAULUS – REGIO ZUID 

| Actueel nieuws vanuit de Hartebrug, Lam Gods, Petruskerk | februari 2023  

Met liefde 

Het is bijna Valentijnsdag. Van de commerciële aanpak mogen we wat vinden, 
toch is het een feest dat te denken geeft. Bijvoorbeeld over de betekenis is van 
liefde binnen een geloofsgemeenschap.   
In het religieuze leven wordt er regelmatig gekapitteld, dan worden de 
tekortkomingen en overdrijvingen - voor zover die er zijn - besproken. Een 
belangrijk gegeven daarbij is dat het gebeurt met liefde. Liefde zoals Jezus ons 
dat voorhoudt in het dubbelgebod: God lief te hebben met heel je hart en 
verstand en wie jou tot naaste is, als jezelf. En niet minder van belang: 7x70 
keer kunnen vergeven.  
Een hele uitdaging. Elkaar, als gemeenschap, goed verstaan en begrijpen 
vraagt om te horen met oren van liefde. Andere motieven ondermijnen 
onderlinge verbondenheid maar tasten ook aan wat wij ten diepste zijn: 
Lichaam van Christus. Dat wij gekend mogen worden door onze omgang met 
elkaar en de wereld … met liefde. 
 
Pw Marlène Falke-de Hoogh, Belhamel van Zuid  

 

Bijbelavond met Marieke Maes op donderdag 23 februari 

Ook in 2023 zijn er weer maandelijks bijeenkomsten op de donderdagavond 

waarin de lezingen van een bepaalde zondag worden besproken. Catechete 

Marieke Maes uit Amsterdam verschaft boeiende achtergronden en uitleg. Tijd 

van 20-22 uur in de pastorie van de Antonius. Iedereen is van harte welkom. 

Data de komende maanden om alvast te noteren: 16 maart en 13 april. 
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Rome reis! 
 
Beste parochianen,  
 
Graag wil ik – nu de coronabeperkingen voorbij zijn – alsnog mijn zilveren 
priesterjubileum in Rome vieren in uw gezelschap. 
 
We hebben gekozen voor maandag 29 mei (2e Pinksterdag) t/m zaterdag 3 juni. 
Dat betekent 4 volle dagen ter plekke plus 2 halve dagen, want we vliegen met 
KLM heel vroeg heen en in de avond terug. Lang niet genoeg om alles in Rome 
te zien, maar genoeg voor een mooi programma met ook de nodige vrije tijd. 
 
We verblijven in Casa Tra Noi, een hotel op loopafstand van de meeste 
bezienswaardigheden! Loopafstand betekent wel dat u echt goed ter been 
moet zijn en goed trap moet kunnen lopen, want het wordt een actief 
programma met bezoeken aan kerken en heilige plaatsen.  

De richtprijs voor reis en 
verblijfkosten zijn € 850. Daar 
komen nog de meeste 
maaltijden bij. Toeslag voor een 
1-persoonskamer is € 100. Geen 
gering bedrag, maar u krijgt een 
mooi programma in een gezellige 
groep. 

We horen graag uiterlijk 19 februari of u mee wilt, want de reserveringen zijn 
beperkt en de aanmeldingen stromen binnen. Info en aanmelden bij Jan 
Akerboom, 06-19019983 of janakerboom@casema.nl  
 
Pastoor Broeders. 
 
 
Geslaagde vrijwilligersavond Sint-Petrus op 13 januari 
De Locatieraad had alle vrijwilligers voor een gezellige avond uitgenodigd. 
En gezellig was het inderdaad! Er was een grote opkomst. Iedereen vond het 
geweldig om elkaar eens wat langer te spreken en ervaringen uit te wisselen. 
Wil Witte en Wilbert Hettinga hadden een hele leuke quiz samengesteld met 
allerlei interessante vragen over de kerk. De winnaar was Mike van Booren. 
Het was een zeer geslaagde avond waar iedereen met veel plezier op terug 
kan kijken. 

mailto:janakerboom@casema.nl
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Maaltijd Plus op vrijdag 24 februari 

Op de laatste vrijdag van de maand is er altijd een goed 

verzorgde maaltijd met een boeiende spreker. Ditmaal 

komt Eduard de Bock vertellen over “Peruaanse 

vrouwen als zielenbegeleidsters”. Plaats: Stevensbloem 

269. Tijd: 18.00-21.00 uur. Opgave vanwege de maaltijd 

bij Wilbert van Erp, vanerp@outlook.com   

Meditaties op woensdagavond in de veertigdagentijd 
 
Viermaal na Aswoensdag is op woensdag om 19 uur een korte oecumenische 
bijeenkomst (van maximaal een half uur) in De Pelgrim, onder de Apollotoren 
aan de Apollolaan. Er wordt gezongen, gebeden, geluisterd en stil gezeten. De 
cyclus begint op 1 maart. 
 
Petrus projectkoor 
 
Op donderdag 9 maart beginnen de repetities voor het Projectkoor vanwege 
de Paasviering. Als u van zingen houdt en mee wil doen dan wordt u van harte 
uitgenodigd. De repetities worden gehouden in de Petruszaal aan de 
Lammenschansweg 40A (het zaaltje bij de trap). 
 
Mooie viering in de Hartebrug met aandacht voor gezinnen 
 

Afgelopen zondag 29 januari was de eerste 
viering (van vijf) met aandacht voor 
gezinnen van 2023. In de eucharistieviering 
werden de lezingen uit de bijbel voor de 
Gewone Taal genomen en werd er ook 
Nederlandstalig gezongen.  
De viering was zeer druk bezocht met als 
hoogtepunt het voorstellen van de nieuwe 
communicantjes aan de parochianen van 

de Hartebrug.  
We kijken terug op een geslaagde Mis met dank aan organist Jan Verschuren 
en leden van het Hartebrugkoor voor de muzikale ondersteuning.  
De volgende vieringen met aandacht voor gezinnen zullen zijn op 16 april (ook 
E.H. Communie), 2 juli, 3 september en 3 december.  

mailto:vanerp@outlook.com
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Overleden 
24 januari: mevrouw A. van den Berg - de Goede, 98 jaar (Petrus)  
25 januari: mevrouw M. Mentink – de Krijger, 84 jaar (Lam Gods) 
31 januari: de heer N. Bubbers, 93 jaar (Lam Gods) 
 
 
Vieringen februari 2023 
 

Za 4 17:00 St. Petrus Eucharistieviering, pastoor Broeders 
Zo 5 09:30 Antonius Gebedsviering 
  11:15 Hartebrug/KWD Eucharistieviering, pastoor Broeders 
Za 11 17:00 St. Petrus/KWD Eucharistieviering, pastoor Smith 
Zo 12 10:00 Antonius Oecumenische viering 
  11:15 Hartebrug Eucharistieviering, pater Moons 
Za 18 17:00 St. Petrus Eucharistieviering, pastoor Smith 
Zo 19 09:30 Antonius Eucharistieviering, pater Kortekaas 
  11:15 Hartebrug/KWD Eucharistieviering, pastoor Broeders 
As- 
woe 

   
22 

14:00 
17:00 
19:00 

Antonius 
St. Petrus 
Hartebrug 

Gebedsviering, diaken Clavel 
Eucharistieviering, pastoor Smith 
Eucharistieviering, pater Moons 

Za 25 17:00 St. Petrus Eucharistieviering, pastoor Broeders 
Zo 26 09:30 Antonius/KWD Eucharistieviering, pastoor Broeders 
  11:15 Hartebrug Eucharistieviering, pater Oude Vrielink 

 
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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