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PAROCHIE HH PETRUS EN PAULUS – REGIO ZUID 

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

 

R.S.V.P.? 

Onder een uitnodiging staat vaak R.S.V.P., ‘laat even wat van je horen’.  Vanuit 

het missionair pastoraat zijn we bezig met gastvrijheid, met de aandacht voor 

de vreemdeling en de (be)zoeker. Er zit ook nog een andere kant aan, het 

weten dat ook wijzelf te gast zijn in het ‘huis van God’. Daar waar ook wij 

uitgenodigd zijn en de Heer ons samenroept. Het leven van alle dag stelt ons 

vaak voor keuzes. Wel of niet naar de kerk (kunnen) gaan, hoort daar ook bij. 

De veertigdagentijd biedt ons de ruimte voor een R.S.V.P., een antwoorden op 

de uitnodiging, een even van ons laten horen. Dat kan door onze deelname 

aan vieringen, de sacramenten of in gebed. Maar ook, in een verstillend 

moment waarin we ons verbinden met onze (Gast)Heer die ons boven alles 

liefheeft en naar ons uitziet. Wij zijn genodigd … 

Pw Marlene Falke, Belhamel van Zuid  

 
Meditaties op vier woensdagavonden 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. 
Data zijn 1-8-22-29 maart. 
 
In Memoriam pater Ton Peters ofm zie verderop 
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Wereldgebedsdag samenkomst op vrijdag 3 maart 20 uur 
 

Op deze dag vinden overal in de wereld 

bijeenkomsten plaats, waar dezelfde noden 

voor God gebracht worden, dezelfde 

gebeden worden gebeden en naar dezelfde 

lezingen wordt geluisterd. In Leiden is om 20 

uur een viering in de Sint-Petruskerk. De 

viering van de Wereldgebedsdag wordt ieder jaar voorbereid door vrouwen uit 

een ander land. Dit jaar komt de liturgie uit Taiwan met het thema “Ik heb 

gehoord van jullie geloof ”, een citaat uit de brief van Paulus aan de christenen 

van Efeze.  

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 van 20-22 uur in de Petruszaal 
aan de Lammenschansweg 40A (het zaaltje bij de trap). 
 
Twee sobere maaltijden: wel aanmelden! 

 

Op donderdag 9 maart om 17u30 is er een maaltijd in de Petruszaal naast de 

kerk aan de Lammenschansweg, georganiseerd door vrijwilligers samen met 

de Hartebrug en de Joseph. Uiteraard wordt er gecollecteerd voor de 

Vastenactie. 

Op woensdag 15 maart is er om 18 uur een sober maal in de Antoniuskerk. 

Vanwege het oecumenische karakter wordt er na afloop gecollecteerd voor de 

Leidse hospices Issoria en Xenia, en NIET voor de RK Vastenactie (hierna). 

De Vastenactie, 40 dagen lang 
 
Deze is dit jaar bestemd voor een technische school in Zambia, waar jonge 
mensen een opleiding krijgen, die hen in staat stelt om in eigen omgeving aan 
het werk te gaan en zodat zij niet voor werk wegvluchten naar de grote stad. 
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Uw bijdrage is welkom op bank NL 21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie in 
Den Haag.  Graag het projectnummer 402165 vermelden. U kunt ook doneren 
via het collectemandje of de bus in uw kerk.   
 

40-dagentijdactiviteit voor kinderen op zaterdag 
11 maart  
 
De woestijn lijkt leeg maar is eigenlijk een heel 
spannende plek! Deze activiteit is interactief, 
leerzaam en gezellig. Er zullen allerlei activiteiten 
tafels zijn en in de pauze is er limonade en een kleine versnapering. Kinderen 
van alle leeftijden zijn welkom om 14 uur in de Romanuszaal. 
 
Marktje voor Zambia op zondag 19 maart  

 
De kinderen en tieners van de Hartebrug houden deze 
zondag een marktje voor de Vastenactie. Wij zijn op zoek 
naar leuke producten om te verkopen. Wij vragen ouders en 
kinderen om ons te steunen door te bakken, knutselen of 
ons op een andere manier te helpen. Contact: Maaike Elink 
Schuurman m.elinkschuurman@me.com  

 

Diaconaal Centrum De Bakkerij houdt dit jaar weer een Paasbrodenactie. Tot 
en met 12 maart kunt u een paasbrood bestellen; ze kosten € 7 en daarvan 
komt € 2,50 ten goede aan het werk van De Bakkerij! Info achter in de kerken 
of bij De Bakkerij. 
 
NLDoet op 11 maart en Opschoondag op 18 maart 
 
Op 11 maart organiseert Incluzio Leiden samen met wijkbewoners in de 
Stevenshof een tuin & onderhoud dag. Dit is voor de buurt maar ook voor 
buurtbewoners die het zelf niet meer kunnen. Hierbij kun je denken aan 
snoeien, vegen, zwerfafval prikken en kleine herstelwerkzaamheden. 
Aanmelden via www.incluzioleiden.nl/agenda/tuinendag  
 
Een week later is de nationale “Opschoondag” waar de werkgroep Laudato Si 
aan mee wil doen. Details volgen nog! 

mailto:m.elinkschuurman@me.com
http://www.incluzioleiden.nl/agenda/tuinendag
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Concert op 25 maart 

Op deze zaterdagavond vindt om 20u15 in de Antoniuskerk een concert plaats 
van het Leiderdorps Kamerorkest. Gespeeld wordt het celloconcert van Lalo 
en werken van De Arriaga, Granados en Farrenc. Kaarten aan de zaal en te 
bestellen via www.leiderdorpskamerorkest.nl  
 
 

Palmpaasstokken versieren in de Hartebrug 

Op zaterdag 1 april in de Romanuszaal van 14.00 tot 15.30 uur. 
Wij zorgen voor de stok, het crêpe- papier en de broodhaan. 
Breng jij snoep en andere versiering mee? In de pauze is er 
limonade. Iedereen is welkom en ouders mogen meedoen!  

 
NB: of er ook stokken versierd worden in de Antonius en de Sint-

Petrus is nu nog niet bekend. 
 
 
Pater Ton Peters ofm, 1941-2023 
 
Ton Peters heeft in zijn 81-jarige leven twee Leidse periodes gekend. Geboren 
op 29 oktober 1941 in Den Haag in een gezin van drie jongens, volgde hij het 
gymnasium aan het Bonaventura College in Leiden. Zijn vader overleed door 
een auto-ongeluk toen Ton 15 was. 
 
Hij verliet Leiden, trad in 1961 in bij de 
franciscanen, studeerde filosofie en theologie en 
werd in 1968 door Kardinaal Alfrink tot priester 
gewijd. Daarna specialiseerde hij zich in de 
“liturgie en liturgische pastoraal” aan de KU 
Nijmegen waar hij in 1972 afstudeerde. Op dit 
terrein was hij 10 jaar actief in Gelderland en 
Amsterdam. De periode 84-92 was hij werkzaam 
binnen de orde en daarna 7 jaar voor de 
Nederlandse bisschoppenconferentie. Hij was 
zeer precies, wat meestal goed van pas kwam…. 

http://www.leiderdorpskamerorkest.nl/
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In 1999 pakte hij zijn specialisatie weer op in het aartsbisdom, met aandacht 
voor kerkelijk kunstbezit en koormuziek.  
 
Dat zette hij voort in ons bisdom na zijn benoeming tot pastoor van de 
Hartebrugparochie in 2002. Hij ging wonen in het Franciscaner klooster aan de 
Haagweg, naast de net gesloten Leonarduskerk. In 2006 werd hij ook nog 
waarnemend pastoor (“administrator”) van de Lam Gods parochie. Als liturg 
nam hij de inrichting van het priesterkoor van de Hartebrug onderhanden; 
invloed krijgen op de koormuziek bleek ingewikkelder. In 2006 werd door 
bisschop Van Luyn het nieuwe altaar en de nieuwe lezenaar ingewijd.  
 
Pater Ton was zeer actief in het Leidse. Samen met pater Jan van Duijnhoven 
ofm zette hij de RK Diaconie stevig op de kaart, waarmee het toen nog 
protestantse Diaconaal Centrum De Bakkerij een nieuwe impuls kreeg. Hij 
stond aan de wieg van het blad “Rondom de Kerk” om de Leidse parochies 
bijeen te brengen; een blad waaraan hij ook trouw bijdragen leverde, vaak op 
liturgisch en kerkhistorisch gebied. Zijn 40-jarige priesterfeest werd in 2008 
groots gevierd. In 2009 werd pater Ton koninklijk onderscheiden voor zijn vele 
verdiensten. Bij het in 2010 door vergrijzing onvermijdelijke vertrek van de 
franciscanen - na 550 jaar - uit Leiden zorgde hij voor een speciale editie van 
de Rondom en werden hij en pater Jan van Duijnhoven op 3 oktober 
onderscheiden met de erepenning van de Stad Leiden. 
 
Met het vertrek van pater Ton in 2010 kwam een eind aan de lange traditie 
van een eigen en franciscaanse pastoor aan de Hartebrugkerk. In 2012 ging de 
Hartebrugparochie op in de grote Petrus en Paulus parochie. Pater Ton wijdde 
zich na 2010 als archivaris volledig aan zijn orde maar ging vanuit Utrecht nog 
geregeld voor aan de Haarlemmerstraat. Dat werd allengs minder vanwege de 
gezondheid en eerst de verhuizing naar Den Bosch en tenslotte het klooster 
van Wijchen. Hij overleed, na een kort ziekbed, zaterdagmiddag 25 februari 
2023. 
Pater Ton zal herinnerd worden als een zeer aimabele man die kon genieten 
van kleine dingen, onvermoeibaar in de weer voor zijn parochianen, zijn orde 
en de Kerk. 
 
Zijn uitvaart is vrijdag 3 maart om 14u30 in de Jozefkerk, Heumenseweg 34 te 
te Wijchen bij Nijmegen. Na afloop is er vanzelf een franciscaanse ontmoeting. 
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Overleden 
2 februari de heer Johannes Paulus Webbers, 90 jaar (Sint Petrus) 
20 februari mw Johanna Ammerlaan - de Bruin, 83 jaar (Sint Petrus) 
 
Vieringen maart 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 09:30 Antonius Eucharistieviering, pastoor Broeders 
  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 
Za 25 17:00 St. Petrus Eucharistieviering, pastoor Broeders 
Zo 26 09:30 Antonius 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 
 
 

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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