
 1
 

 

Citykerk H. Lodewijk 
      Liturgisch centrum 

           Par. HH. Petrus en Paulus 
Weekbericht  

 
Pastoor:    J.H. Smith 
 
Pastorie:    Steenschuur 19 

2311 ES  Leiden 
Telefoon:   071 - 5130700 

 
ING Bank:  60 72 98 
Rabobank: 33.55.22.351 
t.n.v. Kerkbestuur Parochie  
H. Lodewijk, Leiden 

 
      www.lodewijkparochie.nl 
 

Jaargang 43, nummer  2                  27 januari t/m 16 februari 2013 
 
Groen en Paars zien 
Een vroege Pasen brengt een vroege Aswoensdag,  
13 februari. Dan gaat het kortstondige groen weer over 
in het paars, de kleur van boete en soberheid. De 
Veertigdagentijd is een periode om Christus’ Lijden te 
overwegen, bijvoorbeeld door het bidden van de 
Kruisweg en de droevige mysteries van de 
Rozenkrans. Daarbij is het ook een tijd voor soberheid, 
vasten, de Vastenactie en het Sacrament van Boete 
en Verzoening. 
Wat kan de Veertigdagentijd in het Jaar van het Geloof 
betekenen? Wellicht dat we het aandurven tijd vrij te 
maken om ons geloof te verdiepen. Vrijdagmiddag of -avond (tot 23 uur), 
zaterdagmorgen of -middag (tot 14.00 uur) kunt u terecht in de 
Aanbiddingskapel. Een plek van stilte die we in de maatschappij, maar ook 
in ons leven, nauwelijks meer tegenkomen. Stilte die ons helpt open te 
staan voor de aanwezige Heer. Misschien kost het wat om die stap te 
zetten, maar is dat niet precies wat de Heer in de Veertigdagentijd van ons 
vraagt? 

Pastoor Smith 
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zondag 27 januari  3e Zondag door Jaar 
Lezingen: Neh. 8, 2- 4a+ 5-6 + 8-10, 1 Kor.  12, 12-30, Lc. 1, 1-4 + 4,14-21 
  
In die tijd keerde Jezus in de kracht van de Geest uit de woestijn terug naar 
Galilea en men sprak over Hem in heel de streek.  
Hij trad nu op als leraar in hun synagogen en werd algemeen geprezen. 
     

Nederlands / Latijn 
 

Romeins Missaal   blz.  
Gebeden   175 - 177 
Lezingen   831 - 834 
Prefatie Zo.d.h. Jaar I  396 - 397 
Eucharistisch gebed III  354 - 361 

 
10.00 uur Mgr. Albertus Vreeburg, Hans Westerhuis, Ans   
  Westerhuis-Vreeburg, overleden familie Heeman-Van der 
  Zijden, familie Bremmer, overleden ouders Van der Fits-
  Van Leeuwen, Henk Prins, Guus Prinsen, Jan Rutte 

   Na de Mis koffie in de parochiezaal, pastorie. 
U kunt hier naar toe via de aanbiddingskapel. Let u op het 
afstapje achter de deur van de gang. 
 

17.00 uur Aanbidding en biechtgelegenheid 
18.00 uur H.Mis 
 
maandag 28 januari  Thomas van Aquino, 

  priester en kerkleraar 
 
09.00 uur Voor de huisgezinnen 
 
Ouderavond 1e heilige Communie – pastorie 
Sint Petrus – Lorentzkade 16a – 20.00  uur. 
 
dinsdag 29 januari  Mis van de dag 
Buitengewone vorm van de Misritus: S. Francisci Salesii Episcopi 
Confessoris Ecclesiae Doctoris    III. Classis - wit 
 
19.00 uur  Overleden echtpaar Van der Hoorn-Toussaint 
 
* CaFE: De Katholieke kerk verkennen. Zie onder. 
Vanavond: Hoe als katholiek leven 
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woensdag 30 januari  Mis van de dag 
 
09.00 uur Voor de parochie 
 
donderdag 31 januari  Johannes (Don) Bosco, priester 
 
19.00 uur  Voor de jonge mensen, dat zij God mogen kennen 
 
vrijdag 1 februari  Eerste Vrijdag, 
   toegewijd aan het H. Hart van Jezus 
 
14.00 – 23.00 uur: aanbidding in de kapel. Op de aangegeven tijd is een 
priester beschikbaar voor biecht, gebed en gesprek. 
 
19.00 uur Voor de levende en overleden familieleden Eykhout-Werps 
 
zaterdag 2 februari  Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis) Feest 
 
07.00 – 14.00 uur: aanbidding in de kapel. 
 
09.30 uur Met kaarsenwijding en processie. Johanna en Francina de 
  Water 
 
10.30 uur Pater Pio gebedsgroep. Ook hier wordt de H.Mis van Maria 
Lichtmis gecelebreerd met kaarsenwijding en lichtprocessie. Daarna 
koffie – inleiding – aanbidding tot 12.30 uur. 
 
zondag 3 februari  4e Zondag door het Jaar 
Lezingen: Jer. 1,4-5 + 17-19, 1 kor. 12, 31-13,13, Lc 4, 21-30 
Bij de Missen wordt de Blasiuszegen gegeven. 
 
In die tijd begon Jezus in de Synagoge te spreken: „Het Schriftwoord dat gij 
zojuist gehoord hebt is thans in vervulling gegaan." 
Allen betuigden Hem hun instemming en verbaasden zich, dat woorden, zo 
vol genade uit zijn mond vloeiden.  

 
 Latijn 
 

Romeins Missaal   blz.  
Gebeden   177 - 179 
Lezingen   834 - 836  
Prefatie bij Euch. gebed II 348 - 349   
Eucharistisch gebed II  348 - 353 
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10.00 uur Mgr. Albertus Vreeburg, Hans Westerhuis,  Ans 
Westerhuis-Vreeburg, overleden familie Heeman-Van der 
Zijden, overleden ouders Van der Fits-Van Leeuwen, Henk 
Prins, Guus Prinsen, Jan Rutte 

  Na de Mis koffie in de parochiezaal, pastorie. 
 
17.00 uur Aanbidding en biechtgelegenheid 
18.00 uur H.Mis, Holy Mass partly English 
 
maandag 4 februari  Mis van de dag 
 
09.00 uur Voor de afgedwaalde kinderen 
  Apolonia Veldhoven-Verplancke 
 
dinsdag 5 februari  Agatha, maagd en martelares 
 
10.00 uur H.Mis in de Zijlpoortkapel 
 
Buitengewone vorm van de Misritus: S. Agathae Virginis et Martyris    III. 
Classis -  rood 
 
19.00 uur  Voor de parochie 
 
* Bezinnigsavond Mgr. van der Ploeg, voor dames. 
 
* CaFE De katholieke Kerk verkennen 
Vanavond: Maria en de heiligen 
 
woensdag 6 februari  Paulus Miki en gezellen, martelaren 
 
09.00 uur Overleden echtpaar Van der Hoorn-Toussaint 
 
Start voorbereiding 1e H.Communie: 14.00 uur – pastorie Sint Petrus – 
Lorentzkade 16A 
 
donderdag 7 februari  Mis van de dag 
 
19.00 uur Voor de jongeren 
 
Nadien: Heer, leer ons bidden. Over de Aanbidding als ontmoeting 
met Gods Barmhartigheid 
Inleiding en 30 minuten begeleid gebed tot 20.30 uur 
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vrijdag 8 februari  Hieronymus Emiliani;  
   Josephina Bakhita, maagd 
 
14.00 – 23.00 uur: aanbidding in de kapel. Op de aangegeven tijd is een 
priester beschikbaar voor biecht, gebed en gesprek. 
 
19.00 uur Voor de levende en overleden familieleden Eykhout-

Werps, Adriana Johanna Heeman, Hendricus 
Leonardus de Grijs 

 
zaterdag 9 februari  Maria op Zaterdag 
 
07.00 – 14.00 uur: aanbidding in de kapel. 
 
09.30 uur Johanna en Francina de Water 
19.00 uur Gezinsmis met Kinderkoor in de Sint Petruskerk 
 
zondag 10 februari  5e Zondag door het Jaar 
Lezingen: Jes. 6, 1-2a + 3-8, 1 Kor. 15, 1-11, Lc. 5, 1-11 
 
Jezus echter sprak tot Simon: „Wees niet bevreesd, voortaan zult ge 
mensen vangen." Ze brachten de boten aan land en lieten alles achter om 
Hem te volgen. 

  Nederlands /  Latijn  
 

Romeins Missaal   blz.  
Gebeden   179 - 181 
Lezingen   836 - 839 
Prefatie Zo door het jaar IV 400 - 401 
Eucharistisch gebed III  354 – 361 
 

10.00 uur Hoogmis. Mgr. Albertus Vreeburg, Hans Westerhuis,  
Ans Westerhuis-Vreeburg, overleden ouders Van der Fits-

  Van Leeuwen, Henk Prins, Guus Prinsen, Jan Rutte  
Na de Mis koffie in de parochiezaal, pastorie. 

 
17.00 uur Aanbidding en biechtgelegenheid 
18.00 uur H. Mis 
 
maandag 11 februari  O.L. Vrouw van Lourdes  
   Werelddag voor de zieken 
09.00 uur Voor roepingen van priesters en 
  religieuzen 



 6
 

dinsdag 12 februari  Mis van de dag  
Buitengewone vorm van de Misritus: Ss. Septem Fundat. Ord. Servorum B. 
M. V. III. Classis -  wit 
 
19.00 uur Voor de parochie 
 
Vastenavond -  Dikke Dinsdag 
 
woensdag 13 februari  Aswoensdag – verplichte vasten- en   
   onthoudingsdag (geen vlees en de warme  
   maaltijd sober houden) 
 
Romeins Missaal blz. 43 - 48 en 503 - 505 
 
09.00 uur  Mis met Askruisje 
11.00 – 12.00 uur Aanbidding in de Sint Petruskerk  
19.30 uur (Half acht!) Mis met Askruisje 
 
Nadien bezinningsavond met pater Bots. 
 
donderdag 14 februari Cyrillus, monnik, en     
   Methodius, bisschop, patronen van Europa – 
   Feest (Valentinus, martelaar) 
 
19.00 uur Arnick Boons, overleden echtpaar Van der Hoorn- 
  Toussaint 
 
vrijdag 15 februari  Vrijdag na Aswoensdag (Claude de la  
   Colombiere, priester) 
 
14.00 – 23.00 uur: aanbidding in de kapel.  
 
19.00 uur Voor de levende en overleden familieleden 

Eykhout-Werps 
 
 
Na de Mis Kruisweg 
De aanbidding gaat weer verder om 20.00 uur 
 
zaterdag 16 februari  Zaterdag na Aswoensdag 
07.00 – 14.00 uur: aanbidding in de kapel. 
 
09.30 uur Johanna en Francina de Water 
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De Jongerenreis naar Krakau zit vol 
Zie voor alle Jongerenactiviteiten www.JPleiden.nl 
 
CaFE: de katholieke Kerk verkennen 
Sint Josephpastorie, Herensingel 3, 20.00 – 21.45 uur 
Koffie (vanaf 19.30 uur) 
Inleiding – drankje – gesprek over de inleiding. 
Dinsdag 29 jan: Hoe als Katholiek leven 
Dinsdag 5 febr: Maria en de heiligen 
De avonden zijn afzonderlijk te volgen. Iedereen is welkom. 
 
Denk je er (voorzichtig) over om Katholiek te worden? 
De parochie HH. Petrus en Paulus van Leiden e.o. biedt de mogelijkheid 
om in het voorjaar van 2013 de Katholieke Kerk verder te verkennen. 
Vrijblijvend voor wie nog op zoek zijn. Stappen van voorbereiding naar de 
Doop of opname in de Kerk toe voor wie de keuze al gemaakt hebben. Zie 
de lichtgroene folder. 
Je kan nog aansluiten via CaFE! 
 
Vastenactie 
Ook dit jaar gaan we het goede werk van Mgr. Bačkis ondersteunen: het 
opvangtehuis en het seminarie. Zie de flyer in de kerk.  
 
Stille Omgang 
Reserveert u vast: zaterdag 16 op zondag 17 maart. 
Dit jaar is het begin-Lof in de Lodewijk en vertrekken we ook van hier. 
Nadien is er in de pastorie nog gelegenheid voor een drankje. 
Naast de landelijke intentie willen we ook bijzonder bidden om zegen over 
de nieuwe Petrus en Paulus parochie. 
Meer info zal spoedig in de kerk te vinden zijn. 
 
Zondagmiddag voor RK Singles 
Op zondag 17 februari start een serie activiteiten specifiek voor singles. 
Deze worden georganiseerd door de Gemeenschap Emmanuel en zijn 
open voor iedereen. We vieren de H. Mis om 11.30 uur mee in de Sint 
Josephkerk. De lunch en het verdere programma zal in de pastorie zijn. 
Het thema voor die dag is: Vrijheid = zekerheid? Als we kijken naar de 
vrijheden die we hebben en waar we ons aan vasthouden, geven deze ons 
dan wel zekerheid? Of is werkelijke zekerheid iets heel anders? We sluiten 
af met een wandeling en voor wie wil uit eten. 
Info en opgave Suzanne Raymakers: suzanneraymakers@yahoo.com 
Zie ook: www.emmanuelnederland.nl/amsterdam 
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Elke zondag koffie na de Mis in de pastorie. Welkom.  
 
Een woord van dank….. 
Zoals velen van u weten is op maandag 7 januari 2013, na een liefdevolle 
verzorging van bijna twee jaar in een verpleeghuis, mijn vader overleden. 
Op dinsdag 15 januari heeft de indrukwekkende plechtige H.Mis van 
requiem in Den Haag plaatsgevonden, waarbij een aantal mensen uit 
Leiden aanwezig was. Vanaf 7 januari tot aan de dag van vandaag heb ik 
heel veel blijken van medeleven mogen ontvangen. Kaarten en brieven, e-
mails en telefoontjes. Het was allemaal hartverwarmend. Ik wil graag aan al 
deze mensen, mede namens mijn moeder en familieleden, mijn oprechte 
dank uitspreken. Wij als familie zullen dit niet snel vergeten. In gebed met 
elkaar verbonden en tot spoedig ziens. 

Diaken Clavel 
 
Gedoopt 
Op zondag 13 januari is gedoopt, Florian Claude Maria Beenakker, 
zoon van de heer en mevrouw Beenakker-Bökkerink 
 

 
 

 
 

 
  
  

Bid dagelijks de 
    Heilige Rozenkrans 
 
 

Een gratis 
informatiepakket, 

Fatima – apostolaat 
Molenstraat 6 

2712 XM Zoetermeer 

Voor onze boeken kunt u terecht op: 
Rhijngeesterstraatweg 94, 2343 BX Oegstgeest 
Openingstijden: woensdag, donderdag en vrijdag van 13.00-17.00 uur en 
Volgens afspraak. Telefoonnummer: 071-5174951 
Kijkt u ook eens op onze website: www.colomba.nl 
U vindt daar onze complete collectie en u kunt er uw bestelling plaatsen. 
 
 


