
Het is uiterst waardevol en misschien wel gewoon 
nodig om je niet al te zeer in te dekken voor wat 
vreemd en onbekend is. Want juist het ongewone, 
het niet-alledaagse en onbekende heeft zoveel te 
bieden. Je daarvoor openstellen en je daardoor 
durven laten raken kan enorm inspirerend zijn. 
Een tip voor wie op pad gaat deze zomer. 
 
Waarom dan deze titel? Het heeft te maken met 
het leesrooster. Iedere drie jaar horen we dezelfde 
verhalen. Het zijn overbekende teksten en 
boodschappen. Verhalen die we kunnen dromen 
en soms bijna woordelijk mee kunnen opzeggen.  
 
Deze overbekende verhalen dragen een risico met 
zich mee: het risico van de scepsis. Je hoort weer 
over het Koninkrijk, over liefde voor God en de 
naaste. Er is al zoveel over gesproken en 
geschreven. Het klinkt zo vaak binnen de 
kerkmuren. Nu weten we het wel.  
 
En als het niet de scepsis is die je overvalt dan is 
het wellicht de irritatie of het ongeduld. Want we 
horen die mooie woorden dan wel jaar in jaar uit. 
Maar wat zien we er buiten en binnen de kerk 
van? Zal er überhaupt ooit iets van terecht komen?  
 
Ik kon op gezette tijden behoorlijk met deze 
scepsis en irritatie meevoelen. Tot ik op een dag  

 
minder dan de voortdurende bereidheid te 
erkennen dat je nog niet gerealiseerd hebt wat je 

Nederlandse priester Henri Nouwen (1932-1996). 
U mag ze best nog eens overlezen, want het is niet 
zomaar wat. 
Nouwens stelling is dat de centrale boodschap van 
het evangelie een waarheid bevat die nog niemand 
ooit volkomen gerealiseerd heeft. Zelfs als het om 
die schijnbaar overbekende verhalen gaat, zullen u 
en ik schoorvoetend met hem in moeten stemmen. 
We hebben nog niet gerealiseerd wat we zeggen te 
geloven. Zelfs met die overbekende teksten en 
boodschappen hebben we de grootste moeite. 
 
Het is niet voldoende te stellen dat er binnen en 
buiten de kerkmuren van alles aan de hand is. Er is 
ook bereidheid nodig te erkennen dat wij zelf zo 
onze steken laten vallen. Wanneer dat je luister-
houding bepaalt, gaat iedere tekst, ook die 
overbekende, je weer behoorlijk op de huid zitten. 
Dan laat je het wel om achterover te gaan hangen. 
Op het puntje van onze stoel stellen we oor en hart 
des te meer open voor het overbekende. Want er is 
altijd nog iets te vinden dat het realiseren waard is. 
 
Helen Gaasbeek, 
pastoor van Leiden(bisdomgroep-west) 



 
Zondag   28 juli 
10.30      Eucharistieviering  
   Maria Magdalena, apostelgelijke  
Zondag  4 augustus  
10.30      Dienst van schrift en gebed 
               8e zondag na Pinksteren (13)       
 Zondag   11 augustus    
10.30     Eucharistieviering 
    Gedaanteverandering van de Heer  
Zondag  18 augustus 
10.30    Eucharistieviering 
             Ontslapen van de H. Maagd Maria 
Zondag    25 augustus 
10.30     Eucharistieviering 
    11e zondag na Pinksteren (16) 
Zondag 1 september 
10.30     Dienst van schrift en gebed 
         12e zondag na Pinksteren (17) 
Zondag   8 september 
10.30    Eucharistieviering 
             Geboorte van de H. Maagd Maria 
Zondag   15 september 
10.30    Eucharistieviering 
             Verheffing van het heilig Kruis 
Zondag 22 september 
10.30     Eucharistieviering 
             15e zondag na Pinksteren (20) 
Zondag 29 september 
10.30    Eucharistieviering 
            H. Aartsengel Michael en alle engelen 
Zondag 1 oktober 
10.30     Eucharistieviering 
             17e zondag na Pinksteren (22) 
Zondag 8 oktober 
10.30     Eucharistieviering 
              18e zondag na Pinksteren (23) 
Zondag 15 oktober 
10.30     Eucharistieviering 
              19e zondag na Pinksteren (24) 
Zondag 22 oktober 
10.30     Eucharistieviering 
              20e zondag na Pinksteren (25) 

BIJ DE VIERINGEN 
 
Kerkproeverij 
Alle leden van onze parochie worden van harte 
uitgenodigd om op zondag 29 september iemand mee 
te nemen naar de viering. In dat weekend zetten kerken 
in het hele land de deuren open voor gasten in het 
kader van de landelijke campagne Kerkproeverij. Onze 
parochie doet ook mee! Kerkproeverij vormt de 
gelegenheid om iemand die je persoonlijk kent uit te 
nodigen. Wij hebben uw hulp nodig om gasten te 
begeleiden die niet gewend zijn aan een eucharistie-
viering. We kunnen er als kerk naar streven gastvrij en 
verwelkomend te zijn, maar als we geen uitnodiging 
doen aan mensen om ons heen, wie gaat er dan 
proeven van de gastvrijheid en liefde van God? 
Daarom aan u de vraag om iemand mee te nemen. Dat 
is natuurlijk best spannend. Denk dan ook goed na over 
wie u uitnodigt: een buur, een kennis of vriend die niet 
(meer) naar de kerk gaat en met wie u een relatie hebt, 
die u vertrouwt. Houd de uitnodiging vrijblijvend: 

e te gaan naar 
mijn kerk? Ik zou het in ieder geval leuk vinden. Deze 

 En nodig hen 
persoonlijk uit, niet via een briefje door de brievenbus. 
Vertel erbij dat er niets van hen verwacht wordt, en dat 

 

Kerkproeverij is gebaseerd op het Engelse Back to 
Church Sunday, een initiatief van Michael Harvey 
waar kerken wereldwijd aan deelnemen. Zie voor meer 
info www.kerkproeverij.nl 

WEL EN WEE 
Zieken 
Gina Huigen-Hebels is onverwacht opgenomen in het 
ziekenhuis in Leidschendam voor een spoedoperatie. 
Het was een zware operatie waarvan zij moet 
herstellen. Heel veel sterkte en Gods helende Nabijheid 
toegewenst.  



Operatie
Karel Geerlof heeft heel veel pijn en kan heel moeilijk 
lopen. In het ziekenhuis is geconstateerd dat zijn heup 
zo slecht is dat hij hieraan op 2 augustus a.s. 
geopereerd zal worden. Heel veel sterkte! 
 
Ernstig ziek 
De moeder van Raymonde Padmos is ernstig ziek. Zij 
is nu in haar laatste levensfase gekomen. Raymonde is 
nu dan ook elke dag bij haar moeder. We wensen haar 
heel veel sterkte toe. 
 
Gedoopt en eerste heilige communie 
Op de Eerste Paasdag heeft Richard Huigen-Hebels het 
sacrament van de doop ontvangen en heeft hij voor de 
eerste maal deelgenomen aan de Heilige communie. 
Van harte welkom! 
 
Toetreden en verwelkomen 
Op 9 juni, het hoogfeest van Pinksteren, zijn Anne 
Voss en Naomi Hoogeweij toegetreden tot de Oud-
Katholieke Kerk. Op 14 juli, de verjaardag van kerk-
wijding hebben we Annemieke Vis mogen verwel-
komen als belangstellende en Bart, Petra en Anna van 
Oort-Somlai mogen verwelkomen als gastleden. 
Van harte welkom! 
 
Bedankje 
Op woensdag 19 juni jl. heb ik een hartoperatie 
ondergaan in het Leids Universitair Medisch Centrum. 
De operatie is goed verlopen. 3 maanden na de operatie 
is er meer duidelijkheid over de verdere behandeling. 
Ik wil u allen heel hartelijk danken voor uw medeleven 
en gebed.  Dank voor de vele kaarten en mailtjes, voor 
de bloemen en lekkernijen die ik van u mocht 
ontvangen.  Dat was hartverwarmend! Het heeft mij 
heel erg goed gedaan. 
Pastoor Leen 
 
VANUIT HET KERKBESTUUR 
 
Opleiding tot lector 
Het kerkbestuur heeft Nicole van der Spoel gevraagd 
om de lectorencursus te willen volgen. Het kerkbestuur  

is verheugd dat zij hiertoe bereid is.
 
Grote inzet 
Op 27 april, Koningsmarkt, en op 26 mei, de Liduina-
processie, hebben veel parochianen, gastleden en 
vrienden van de parochie zich ingezet om deze 
activiteiten mogelijk te maken. Allen heel veel dank 
voor jullie inzet! 
 
Vakantie pastoor 
Pastoor Leen Wijker is vanaf 29 juli tot en met 25 
augustus op vakantie. Voor dringende zaken kunt u  
zich wenden tot het kerkbestuur. De pastorie blijft 
bewoond. 
 
Open Kerk en Monumentendag 
 De zaterdagmiddagen in juli en augustus zal de kerk 
open zijn. Op 14 en 15 september is de jaarlijkse 
Monumentendag. Onze kerk zal dan ook open zijn. 
 
Gemeentevergadering 
Noteer alvast in uw agenda de gemeentevergadering in 
het najaar. Deze zal op zondag 27 oktober a.s. plaats 
vinden. U ontvangt een uitnodiging met agenda. 
 
Talenten 
Op het hoogfeest van Pinksteren hebben we in de 
viering op een creatieve wijze de talenten van de 
parochianen, gastleden en belangstellenden 
geïnventariseerd. Mocht u daarbij niet aanwezig zijn 
geweest kunt u alsnog uw talenten laten weten via de 
mail aan Nicole van der Spoel. Alvast dank voor uw 
medewerking 
 
 
CHEVETOGNE IN 300 WOORDEN 
Wie gaat met wie in de auto volgens de lijst, en elke 
reisgenoot is even aangenaam. Het vlakke land dat 
ergens, zomaar, verandert in minder vlak land en dan 
in de rotsige Ardennen. Een eerste glimp van een 
gebouw, nee van meerdere gebouwen. Een foto is het 
toch altijd weer net niet.  
Katten! 
De wandeling van gastverblijf naar kerk en klooster, in  



stilte, in gesprek, maar altijd luisterend naar de bomen. 
Ach, en die weg kan er toch best nog wel mee door, 
toch? Toch? 
Eten aan lange tafels. Soep, elke dag soep als 
voorgerecht. Ik ben dol op soep. Tussen broeders en 
gasten een deur en een stem die de geestelijke mens 
van voeding probeert te voorzien. Is het eeuwig zonde 
dat 
een klein wonder dat ik nog aardig wat woorden 
oppik? 
De treden op naar de Latijnse kerk. Wees gegroet, 
Maria. De ruimte ademt stilte, en als ik het labyrint  
loop, ontdek ik dat de weg even onvoorspelbaar is als 
het leven, maar dat ik, net als in het leven, uiteindelijk 
ergens uitkom.  
Klokken!  
De Byzantijnse kerk is altijd vol, want hoe zou een 
ruimte werkelijk leeg kunnen zijn met zoveel heiligen?  
Soms moet je het gewoon over je heen laten komen, 
het gezang, de gebeden in een taal waar je oren geen 
ankers vinden, de gebaren, de wierook. Soms moet je 
schoonheid laten zijn wat het is.  
De seminaristen van de Griekse school in Rome zingen 
als engelen, maar eten als varkens. Zo blijft de 
schepping netjes in evenwicht. 
Woorden die blijven waar ze uitgesproken zijn.  
Wandelen tussen de koetjes en de kalfjes. Zo zou ieder 
mens moeten kunnen leven, en elk dier. Of dan 
tenminste ervaren dat het bestaat. 
Denk je dat je nog eens terug gaat?  
 
Raymonde Padmos 
 
ACTIVITEITEN 
 

 
 
Er zijn 4 gespreksavonden over bidden gepland.   Het 
boekje dat we gebruike Bidden. Het meest 
intieme gesprek . Het gaat in op wat bidden is, tot wie 
we bidden, het gebed in de praktijk en allerlei andere 
aspecten over bidden. 
 
Désanne van Brederode schrijft als recensie op dit  

boek het volgende:
Bidlustopwekkend, dat is het woord dat Beumers boek 
het beste samenvat. Als mijn ziel kon watertanden, 

 
De eerste avond zal op donderdag 3 oktober 
plaatsvinden. De andere avonden zijn op 10, 31 
oktober en 7 november. Deze avonden beginnen om 
19.45 uur. 
Graag voor deze gespreksavonden opgeven bij pastoor 
Leen Wijker. 
 
Leer mij bidden 
 
Bij de gespreksavonden gebruiken we ook het 
Tijdschrift voor geestelijk leven Bidden. Levensader 
van de gelovige.   Dick Bonne schrijft in zijn artikel 
Leer mij bidden  het volgende: De oorspronkelijke er-

varing van een God die de mens langs alle mogelijke 
wegen zoekt, heeft Augustinus verwoord in dit 
onvergetelijk gebed.   
 
Laat heb ik u liefgekregen, 
o schoonheid, 
zo oud en zo nieuw, 
laat heb ik u liefgekregen. 
En gij waart binnen en ik was buiten, 
en daar zocht ik u 
en ik rende, wanstaltig als ik was, 
op de schone dingen af die door u gemaakt zijn. 
Gij waart bij mij en ik niet bij u. 
Ik werd ver van u gehouden 
door dingen die niet bestaan zouden hebben, 
als ze niet in u bestaan hadden. 
Geroepen hebt gij, geschreeuwd, 
en mijn doofheid doorbroken; 
gestraald hebt gij, geschitterd 
en mijn blindheid verjaagd; 
gegeurd hebt gij 
en ik heb ingeademd en snak nu naar u; 
geproefd heb ik 
en nu honger ik en dorst ik; 
aangeraakt hebt gij mij 
en ik ben ontvlamd naar uw vrede. 
(uit Belijdenissen X, xxvii) 


