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Nieuwsbrief 1  
 
Vormsel in 2020 
Als uw kind in groep 8 zit (of in de brugklas), dan heeft hij/zij de leeftijd om het Sacrament 
van het Heilig Vormsel te ontvangen. Dit is zogezegd de ‘derde’ stap na de Sacramenten van 
het Heilig Doopsel en de Eerste Heilige Communie. Het H. Vormsel is altijd een belangrijke en 

feestelijke gebeurtenis!  
Dit jaar zal het H. Vormsel worden toegediend op zaterdag 16 
mei 2020 om 19.00 uur in de Petruskerk door onze bisschop. 
U kunt uw kind inschrijven via het inschrijfformulier. Deze kunt 
u aanvragen bij het centrale parochiesecretariaat aan de 
Lorentzkade 16A, 2313 GB Leiden (stuur uw verzoek aan Bas 
van Pampus). Als uw kind niet gedoopt is in onze parochie 
dient ook een doopbewijs ingeleverd te worden. U kunt dat 
opvragen in de doopparochie. 

Cursusaanbod Titus Brandsma Instituut 
In het voorjaar 2020 verzorgen drie medewerkers van het Titus 
Brandsma Instituut een collegereeks over een onderwerp dat nauw 
aansluit bij hun onderzoek. Marc De Kesel verzorgt een reeks over 
moderne kunst en spiritualiteit, Ad de Keyzer laat u delen in de 
vruchten van zijn studie naar de spiritualiteit van Bachs Johannes-
Passion en Ad Poirters laat u kennismaken met verschillende 
manieren om het boek De Navolging van Christus te lezen. In deze cursussen staat niet zozeer 
de historische kennis van de spiritualiteit voorop, als wel het vermogen om deze kennis in de 
huidige context op een hernieuwde manier te begrijpen en vrucht te laten dragen.  

Aanmelden voor 22 januari 2020 via het aanmeldingsformulier. Deze kunt u downloaden, 
invullen, afdrukken en opsturen. 
 
Meervoudig gebruik van kerkgebouwen 

Op veel plaatsen in het aartsbisdom Utrecht en 
ook daarbuiten, oriënteren geloofs-
gemeenschappen zich op mogelijkheden om door 
het inrichten van hun kerk voor multifunctioneel 
gebruik -al dan niet in samenwerking met de 
plaatselijke PKN-gemeente- deze voor de geloofs- 
en dorpsgemeenschap te behouden. Daar zijn 
inmiddels een aantal succesvolle voorbeelden van. 
Bij alle voorbeelden ging het tot dusverre om het 
terugkopen van aan de eredienst onttrokken 

kerkgebouwen omdat kardinaal Eijk het multifunctioneel inrichten van een gewijde kerk niet 
toestaat. Hij wil dat bij een kerksluiting de gelovigen zich aansluiten bij het door hem 
aangewezen eucharistisch centrum. Daarom verbiedt hij ook sacramentele vieringen in zo’n 
kerkgebouw. 

 
 

 
 



Er is echte hoopgevend bericht uit het bisdom Roermond. Bisschop Harrie Smeets heeft vorig 
jaar in een multifunctioneel ingerichte, nog steeds gewijde kerk, het vieringengedeelte 
opnieuw ingezegend. Daar mogen dus ook weer eucharistievieringen plaatsvinden. Dit geheel 
in lijn met het beleid van Mgr. Wiertz die regelmatig te kennen heeft gegeven geen kerken in 
dorpen te willen sluiten.  
Het is te hopen dat dit voorbeeld een stimulans kan zijn voor andere geloofsgemeenschappen, 
zoals de onze, om met nog meer vasthoudendheid een dergelijke oplossing na te streven. De 
verwachting is in elk geval dat meer bisschoppen dit voorbeeld zullen gaan volgen.  

Speciale uitgave Kerkelijke Documentatie met teksten over het vrouwelijke 
religieuze leven 
Er is een nieuwe uitgave in de serie Kerkelijke Documentatie 
verschenen, een speciale editie met daarin drie teksten over het 
vrouwelijke religieuze leven. In dit nummer komen drie teksten 
bij elkaar die elk een onderwerp behandelen, gerelateerd aan 
het vrouwelijke religieuze leven. 

Zo is er de constitutie Vultum Dei Quaerere, Het Gelaat van God 
zoeken, van paus Franciscus over het vrouwelijke 
contemplatieve leven. Deze tekst wordt aangevuld met Cor 
Orans, een instructie voor de toepassing van Vultum Dei Quaerere, door de Congregatie voor 
de Instituten van het Godgewijde Leven en Sociëteiten van Apostolisch Leven. Deze 
congregatie bracht ook de instructie Ecclesiae Sponsae Imago uit, over de ordo virginum, de 
orde van Godgewijde maagden en ook deze tekst is opgenomen in deze uitgave. 
Deze bijzondere wordt uitgegeven door het Secretariaat Rooms-Katholiek Kerkgenootschap  
(SRKK). Deze biedt zo een bijzondere lees- en leerervaring voor iedereen met belangstelling 
voor het religieuze leven. De uitgave kost € 15,- exclusief verzend- en behandelkosten. De 
oplage is deels gereserveerd en daarmee beperkt, dus bestel snel, want op is op! 
Bestellen: via het bisdom Breda: 076 – 522 34 44, dagelijks telefonisch bereikbaar tot  
12.30 uur. Per e-mail: stuur een mail naar bestel@rkk.nl met in het bericht uw naam en 
volledige adresgegevens. 
 
Bernadette van Lourdes komt naar de Lage Landen 
Een schrijn met relieken van de heilige Bernadette Soubirous, aan wie Maria in 
Lourdes verscheen, maakt in 2020 een tournee door Nederland en België. Van 
half maart tot begin mei reizen de relieken van de heilige Bernadette (1844-
1879) langs Mariabedevaartplaatsen in België, meldt bedevaartorganisatie Huis 
voor de Pelgrim. Aansluitend doet de schrijn tussen 11 mei en 15 juni de zeven 
Nederlandse bisdommen aan. Het gaat in Nederland om de Onze-Lieve-
Vrouwekerk in Apeldoorn (aartsbisdom Utrecht), de Sint-Fransciscusbasiliek in 
Bolsward (bisdom Groningen-Leeuwarden), het heiligdom Onze-Lieve-Vrouw 
ter Nood in Heiloo (bisdom Haarlem-Amsterdam). In het bisdom Breda gaat de 
schrijn naar Bergen op Zoom en Zegge en in Rotterdam naar de 
Laurentiuskathedraal. In het bisdom Den Bosch is de Sint-Janskathedraal het 

reisdoel, terwijl het bisdom 
Roermond het bedevaartoord Klein Lourdes in 
Tienray heeft aangewezen. 

Enkele botstukjes 
Bernadette Soubirous lag aanvankelijk begraven bij 

het Saint-Gildardklooster in Nevers. Daar was zij na de verschijningen als zuster Marie Bernard 
ingetreden en overleden. Voor haar zalig- en heiligverklaringsproces werd haar lichaam in 
1925 definitief opgegraven. Sindsdien rust het in een glazen kist in de kloosterkapel. 
In het kader van het proces werden in 1925 ook enkele botstukjes bij haar weggenomen. Die 
worden in een schrijn bewaard in het Zuid-Franse Lourdes en komen dus nu naar de Lage 
Landen. 

 
 

 
 



Nieuwjaarskoffie-inloop voor alleenstaanden op zondag 5 januari 2020 
Van 11.00-13.00 uur is iedereen weer welkom bij La Place, Persant Snoepweg 2 in Leiderdorp.  
Als je het leuk vindt, kom dan wat feestelijker gekleed. Mocht dat niets voor je zijn, dan ben je 
natuurlijk even welkom om elkaar een goed Nieuwjaar te wensen. We laten elkaar uiteraard 
vrij in dat soort dingen. 
Zoals jullie weten is iedereen die alleen is en afleiding zoekt van harte welkom, dus neem 
gerust nieuwelingen mee 

 
Parochieberichten 
 

Overleden: 
Mevr. Bos-Kooter overleden 3 december 2019, 91 jaar oud 
Mevr. Smeets-Ullemans, overleden 4 december 2019, 77 jaar oud 
Dhr. Beereboom, overleden 20 december 2019, 78 jaar oud 
 
Vieringen De Goede Herder 
 

Woensdag 1 januari Nieuwjaarsdag Maria, Koningin van de Hemel  
09.30 uur Eucharistieviering 
Voorganger: Pastoor Walter Broeders, met Volkszang 

Zondag 5 januari   Openbaring van de Heer / Driekoningen 
09.30 uur Eucharistieviering 
Voorganger: Pastoor Kurvers 
Met kinder-en tienerkoor - kinderopvang aanwezig 

Woensdag 8 januari 10.00 uur Eucharistieviering 
Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje 

Zondag 12 januari Doop van de Heer 
09.30 uur Woord- en gebedsviering  
Voorganger: Thea Dingjan, met Dames- en herenkoor 

Woensdag 15 januari 10.00 uur Eucharistieviering 
Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje 

Zondag 19 januari 09.30 uur Eucharistieviering 
Voorganger: Pastoor Walter Broeders 
Met Dames- en Herenkoor, met Kindernevendienst 

Woensdag 22 januari 10.00 uur Eucharistieviering 
Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje 

Zondag 26 januari 09.30 uur Eucharistieviering 
Voorganger: Pastoor Walter Broeders, met Jongeren middenkoor 

Woensdag 29 januari 10.00 uur Eucharistieviering 
Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje 

Zondag 2 februari Maria Lichtmis 
09.30 uur Eucharistieviering 
Voorganger: Pastoor Kurvers, met kinderkoor en Kinderopvang 

 
Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten en vieringen van de parochie? Meld u dan 
(gratis) aan als abonnee van onze weblog 'Uit de Schaapskooi'. U kunt deze vinden op 
www.hhpp-oost.nl. Aan de rechterkant kunt u zich middels uw e-mailadres eenvoudig 
aanmelden. 
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 31 januari 2020. 
Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 24 januari december 2019. 

 


