
9. Liturgie van de Goede Week en heilig Triduüm 
Over het Passie-evangelie, de kleine processie op Witte Donderdag, de 
universele gebeden op Goede Vrijdag, de hernieuwing van de 
Doopbelofte in de Paasnacht ... 
Wanneer: Woensdag 16 maart 
Waar:   Sint Josephpastorie, Herensingel 3 
Door:  Pastoor Smith 
 

10. Vultus misericordiae van paus Franciscus - 
     Gods barmhartigheid in een notendop 
Paus Franciscus heeft in dit document een prachtige inleiding op de 
barmhartigheid van God gegeven. U krijgt een exemplaar van de tekst.  
Wanneer: Dinsdag 19 april, 3 en 17 mei, 20.00 – 21.30 uur 
Waar:  Lodewijkpastorie, Steenschuur 19 
Door:   Pastoor Smith 
 

11. Lezing over de vervolgde christenen nu 
Door Kerk in Nood. Lodewijkpastorie, Steenschuur 19, 20.00 uur. 
Dinsdag 26 april – n.a.v. de expositie die in Leiden te zien zal zijn. 
 

12. Christelijk geïnspireerde muziek, films, kunst 
Onze christelijke Traditie is een bron van buitengewoon veel materiaal, 
dat mooi, waar en goed is en ons dichterbij Jezus brengt. We maken een 
creatieve selectie , waarbij deelnemers ook inbreng mogen hebben… 
Door Bas van Pampus pw. 
Wanneer, wat en waar:       Sint Jan, maandag Petrus, dinsdag 

Christelijke muziek 30 mei 20.00 uur 31 mei 10.00 uur 

Christelijke films 13 juni 20.00 uur 14 juni 10.00 uur 

Christelijke kunst 27 juni 20.00 uur 28 juni 10.00 uur 
 

13. Zaligsprekingen: christendom ten top,  
      de wereld op zijn kop…  
Een wonderlijke wijsheid van Jezus in zijn Bergrede, die dwars ingaat 
tegen de huidige, wereldse maatstaven. We gaan deze zaligsprekingen 
bespreken en bekijken.  Door Bas van Pampus pw. Wanneer en waar: 

Aanbod voor geloofsverdieping  - Voorjaar 2016 

13 perspectieven van Gods barmhartige liefde 
 

Op 8 december 2015 is het jaar van Barmhartigheid begonnen. Dit duurt 

tot 20 november 2016. Een bijzonder jaar, dat gaat over Gods liefde voor 

iedere mens en zijn verzoek aan ons in te gaan op zijn barmhartigheid.  

Jezus Christus, die God én mens, is  “het gelaat van de Barmhartigheid”, 

aldus paus Franciscus.  

In veel van deze inleidingen en bijeenkomsten zal een aspect van de 

barmhartigheid belicht worden. En onze bisschop mgr. van den Hende zal 

de barmhartigheid ook belichten vanuit de sociale leer van de Kerk. 

We hopen velen van u bij deze bijeenkomsten te zien. Opgave is niet 

nodig (behalve bij nr 1) en alle bijeenkomsten zijn afzonderlijk te volgen. 
 

pastoor Broeders    pastoor Smith    diaken Clavel 

Marlene Falke-de Hoogh pw.    Bas van Pampus pw. 

         ~~ 
1. Laudato Si 
De ‘groene’ encycliek van paus Franciscus over een integrale ecologie. 

Na een algemene inleiding (1e keer) worden delen uit deze rijke tekst 

gelezen en besproken. 

Wanneer:  Woensdag 6, 13 jan. en 3 en 17 febr. 20.00 uur 

Waar:   Pastorie Antoniuskerk, Boshuizerlaan 11 

Door:  Pastoor Broeders en Marlene Falke-De Hoogh pw. 

Opgave gewenst: 071 737 00 87 of petrusenpaulusleiden@gmail.com 

 

2. Middeleeuwse theologen 

Na Anselmus en Bernardus vervolgen we deze  serie. De teksten en visies 

van deze middeleeuwers blijken zeer actueel en boeiend. We horen over 

hun leven en theologie a.h.v. teksten en powerpoint-presentatie. 

Wanneer:  op woensdag van 20.00 tot 21.30 uur 
di 7 juni 10.00 uur 
Petrus pastorie  

woe 8 juni 11.00 uur 
Menswording  

woe 8 juni 20.00 uur 
Joseph pastorie 



13 en 27 jan. Hildegard van Bingen  Mystieke theologie 

3 en 17 febr. Thomas van Aquino  Scholastieke theologie 

13 en 27 april  Bonaventura    Mystagogische theologie 

11 en 25 mei  Catharina van Siena  Profetische theologie 

Waar: Pastorie Sint Josephkerk, Herensingel 3 

Door: Pastoor Smith 

3. Catholicism 

Deze serie is inmiddels een begrip in RK-Nederland en wordt in heel wat 

parochies bekeken. Bisschop Barron neemt ons mee op een reis langs vele 

mooie plekken van de Kerk om daar het geloof helder en doordacht uit te 

leggen. Engelstalige dvd-inleidingen met Nl. ondertiteling. 

Wanneer en wat:  op maandag van 20.00 tot 21.30 uur 

18 jan. Wie is Jezus? 

25 jan. Wat leerde Hij ons?    8 febr.   Maria 

1 febr. Christus en de Kerk  15 febr .   Liturgie en Eucharistie 

Waar: Lodewijkpastorie, Steenschuur 19 

Door:  pastoor Smith en Bas van Pampus pw. 

4. Lief & leed  
Een algemene en persoonlijke beschouwing over het lijden en over de liefde.  
Specifieke beelden en verhalen hoe heiligen hiermee om gingen… 

Door Bas van Pampus. Waar en wanneer: 
Menswording Joseph St Jan 

woe 10 feb 11.00 uur woe 10 feb 20.00 uur di 16 feb 20.00 uur 

woe 9 mrt 11.00 uur woe 24 feb 20.00 uur di   1 mrt 20.00 uur 

 

5. Wat is de betekenis van Jezus’ Dood aan het kruis?  
    Een Theologie van het Kruis  
Toen Jezus stierf aan het kruis veranderde de wereld. 
Maar weten we nog wat de bedoeling van zijn kruisdood 
was? Waarom maken we het kruisteken? Wat zegt een 
woord als ‘kruisoffer’ ons nog? 
Wanneer en wat: op dinsdagavond, 20.00-21.30 uur  

     16 febr.  Waarom werd Jezus gekruisigd? 
     23 febr.  Offer voor de zonden 

     1 maart Delen in het lijden 
15 maart Openbaring van Gods barmhartigheid 
22 maart Eucharistie-wording 
Waar: Lodewijkpastorie, Steenschuur 19 
Door: pastoor Smith 
 

6. Personen uit de godsdienst- en religie-geschiedenis   
Wie waren deze mannen? Wat is hun achtergrond? Waar stonden ze 
voor? Wat hebben ze gemeen met Jezus of wat niet? Kunnen we wat van 
hen leren? Door Bas van Pampus pw. 
Wanneer, wat en waar       Antonius maandag Petrus dinsdag 

Mozes (Jodendom) 29 febr. 20.00 uur   1 maart 10.00 uur 

Paulus (Christendom)   7 maart 20.00 uur   8 maart 10.00 uur 

Mohammed (Islam) 14 maart 20.00 uur 15 maart 10.00 uur 

Bonnhoeffer (reformatie) 21 maart 20.00 uur 22 maart 10.00 uur 

Franciscus (RK-Kerk)   4 april 20.00 uur   5 april 10.00 uur 

 

7. “Verse en vreemde” heiligen 

Recentelijk zijn door onze Kerk mensen heiligverklaard, die wellicht 
minder bekend zijn. Ze waren nauw verbonden met heiligen die juist  
heel bekend waren! Laat u verrassen …  
Waar: Lodewijkpastorie, Steenschuur 19. Door Bas van Pampus pw. 
Wanneer en wie: 

woe   2 maart 20.00 uur Louis en Zélie Martin (en Thérèse van Lisieux) 

woe 30 maart 20.00 uur Kateri Tekakwitha (en Katharine Drexel) 

woe 20 april 20.00 uur Marianne Cope van Molokai  (en P. Damiaan) 

 

8. De sociale leer van de Kerk door Mgr. Van den Hende 
Telkens zijn mensen weer verbaasd als zij binnengeleid worden in de 
sociale leer van de Kerk. Deze is evenwichtig en 
actueel, gecentreerd op het welzijn van de 
mens en de mensheid, in eerbied voor  
Gods heilsplan. 
Wanneer: woensdag 9 maart, 20.00 uur 
Waar:  parochiezaal Sint Petrus,  
    links naast de kerk.  
Deze lezing is tegelijk de start van de Week van Barmhartigheid. 


