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Dank u, heilige Vader, onze Paus Benedictus XVI 
 
Het bericht over het aftreden van onze Paus op zo’n korte termijn kwam 
zeer onverwacht. De redenen die hij aangeeft zijn begrijpelijk: 
* De eisen aan het Pausambt in een tijdperk van 
   snelle veranderingen; 
* Het snel afnemen van zijn krachten.  
Het is een moedig en deemoedig besluit, 
zoals past bij deze man van groot geloof. 
We hebben onvoorstelbaar veel aan hem te 
danken. Voorheen als kundig en gelovig 
theoloog. Als standvastig en dialoogbekwaam 
Prefect van de Congregatie van de Geloofsleer. 
En daarna bijna 8 jaar als Paus met wijze 
besluiten, heldere uitleg van het kerkelijk Geloof, 
zijn verbinden van de 2000 jaar oude heilige 
Traditie met de wereld van vandaag en morgen en de aansporingen altijd 
het Gelaat van Jezus te zoeken. Zijn rust en sereniteit hebben telkens weer 
indruk op mij gemaakt. Want hij was, omdat hij de waarheid verkondigde,  
ook ‘vogelvrij’ in de moderne media. Zonder scrupules hebben journalisten 
uitspraken uit hun verband gehaald en zelfs vervormd.  
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En weinigen zijn meer in staat tot een werkelijke dialoog, waartoe hij bleef 
uitnodigen. Dan nog de vele problemen binnen en buiten de Kerk. Maar 
altijd ging er een geloofsrust van hem uit. 
 
We zijn Paus Benedictus XVI dankbaar 
- voor zijn moed op hoge leeftijd dit ambt te aanvaarden en het nu neer te 
   leggen; 
- voor zijn voorbeeld van deemoed, geloof en trouw aan de Heer; 
- voor de vele publicaties die voor de komende generaties schatten van 
   wijsheid bevatten; 
- voor zijn luisteren naar de Heilige Geest en het benadrukken van de 
   Nieuwe Evangelisatie; 
- voor zijn zorg voor een eerbiedige Godgerichte Liturgie, die het 
   mensenhart werkelijk verkwikt; 
- voor zijn betrokkenheid bij de mensen, zeer goed op de hoogte met wat 
   er leeft in de wereld van nu. 
En zo kunnen we nog doorgaan. 

Er zal deze dagen veel over hem gezegd worden. Veel negatiefs, 
door instanties voor wie hij als mens te groot is en voor wie hij als Paus 
‘niets goeds gedaan mag hebben’. En dan weer die eindeloze ‘vereisten’ 
voor een ‘goede’ opvolger. 
We laten dat maar even voor wat het is. 

Wij bidden voor onze Paus om kracht naar lichaam en ziel. Wij 
bidden dat wat hij gezaaid heeft vrucht mag gaan dragen, ook in de Kerk 
van Nederland. Wij gaan bidden voor zijn opvolger. Zodra bekend is 
wanneer het Conclaaf begint zullen we, zoals vorige keer, weer een 
gebedswake houden. Bericht daarover volgt. Gelukkig hebben we de 
eucharistische aanbidding, zozeer ook door Paus Benedictus XVI 
aangemoedigd. Bij Jezus in het Allerheiligste leggen we onze dank en 
gebeden neer. 
 
Heilige Vader, onze Paus Benedictus XVI, 
dank u wel voor uw moed en deemoed. 

Pastoor Smith 
 

zondag 17 februari  1e Zondag van de Veertigdagentijd 
Lezingen: Deut. 26, 4-10, Rom. 10,8-13, Lc 4, 1-13 
 
In die tijd ging Jezus, vervuld van de heilige Geest, 
weg van de Jordaan. Hij werd door de Geest naar de 
woestijn gevoerd, waar Hij veertig dagen verbleef. 
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 Latijn 
Romeins Missaal   blz.  

Gebeden     48 -   51 
Lezingen   784 - 786 
Prefatie  1e Zo.40dagentijd   50 -   51  
Eucharistisch gebed III  354 - 361 

 
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. 

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, Holy Mass partly English 
 
maandag 18 februari   Mis van de dag 
 
09.00 uur Voor de meest verlaten zielen 
 
dinsdag 19 februari   
Buitengewone vorm van de Misritus: Feria Tertia infra Hebd I in Quadr.  III 
Classis - paars 
 
19.00 uur  Voor eerherstel 
1e Catechumenaats-bijeenkomst, pastorie om 20.00 uur. 
 
woensdag 20 februari   Mis van de dag 
 
09.00 uur Overleden echtpaar Van der Hoorn-Toussaint 
* Bezinningsavond Mgr. Van der Ploeg, voor heren. 
 
donderdag 21 februari  Petrus Damiani, bisschop en kerkleraar 
 Géén Senioren- en KBO-Mis in Lorentzhof!  
 Deze is verplaatst naar donderdag 4 april. 
 
19.00 uur  Voor de parochie 
 
vrijdag 22 februari   Sint Petrus’ Stoel - feest 
14.00 – 23.00 uur aanbidding in de kapel. Op de aangegeven tijd is een 
priester beschikbaar voor biecht, gebed en gesprek. 
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19.00 uur Voor de wereldkerk, voor de levende en overleden 
familieleden Eykhout-Werps 

 
Na de Mis Kruisweg 
De aanbidding gaat weer verder om 20.00 uur 
 
zaterdag 23 februari  Polycarpus, bisschop en martelaar 
 
07.00 – 14.00 uur aanbidding in de kapel. 
 
09.30 uur Johanna en Francina de Water 
 
zondag 24 februari  2e Zondag van de Veertigdagentijd 
Lezingen: Gen. 15, 5-12 + 17-18, Fil. 3, 17-4,1, Lc. 9, 
28b-36 
Petrus en zijn metgezellen waren intussen door slaap 
overmand.  
Klaar wakker geworden zagen zij zijn heerlijkheid en 
de twee mannen die bij Hem stonden. 

Nederlands /  Latijn 
Romeins Missaal   blz.  

Gebeden     52 -   54 
Lezingen   786 - 788 
Prefatie 2e Zo.40dagentijd   53 -   54 
Eucharistisch gebed II  348 - 353 

 
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. Voor de jongeren 
 
maandag 25 februari  Mis van de dag 
 
09.00 uur Hendrik Anton Veldhoven 
 
dinsdag 26 februari  Mis van de dag 
Buitengewone vorm van de Misritus: Feria Tertia infra Hebd II in Quadr.  III 
Classis – Paars 
 
19.00 uur  Voor roepingen van priesters en religieuzen 
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woensdag 27 februari   Mis van de dag 
 
09.00 uur Overleden echtpaar Van der Hoorn-Toussaint 
Kato Quizavond 20.00 uur Ridderzaal bij de Sint Josephkerk, 
Alexanderstraat 1A. Dit keer: Wie is deze heilige? 
 
donderdag 28 februari   Aftreden van Paus Benedictus XVI 
 
19.00 uur Voor Paus Benedictus XVI / Kardinaal Ratzinger uit dank 
  en om zegen, uit dankbaarheid en om zegen b.g.v een  
  verjaardag, Hendricus Leonardus de Grijs 
 
vrijdag 1 maart   Eerste Vrijdag toegewijd aan het H. Hart 
    Swietbert, bisschop 
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  Overleden ouders Obèr-Van Riet, voor de levende en 

overleden familieleden Eykhout-Werps 
Na de Mis Kruisweg 
De aanbidding gaat weer verder om 20.00 uur 
 
zaterdag 2 maart   Mis van de dag 
 
07.00 – 14.00 ur: aanbidding in de kapel. 
09.30 uur Johanna en Francina de Water  
10.30 uur Pater Pio gebedsgroep in de Sint Joseph: Mis - koffie – 
inleiding – aanbidding tot 12.30 uur. 
 
zondag 3 maart   3e Zondag van de Veertigdagentijd 
Lezingen: Ex. 3, 1-8a + 13-15, 1 Kor. 10, 1-6 + 10-12, Lc. 13, 1-9 
Toen vertelde Hij de volgende gelijkenis: „Iemand had een vijgenboom die 
in zijn wijngaard geplant stond;  hij kwam zoeken of er vrucht aan zat, maar 
vond niets.” 

 Latijn  
Romeins Missaal   blz.  

Gebeden     54 - 57 
Lezingen   788 - 791 
Prefatie 2 v.v. 40dagentijd 386 - 387   
Eucharistisch gebed III  354 – 361 

10.00 uur Hoogmis. Mgr. Albertus Vreeburg, Hans Westerhuis, Ans 
Westerhuis-Vreeburg, overleden familie Heeman-Van der 
Zijden, overleden ouders Van der Fits-Van Leeuwen, 
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overleden familie Van der Linden-Neuteboom, 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 maart  H. Casimir 
 
09.00 uur Voor de afgedwaalde kinderen 
 
dinsdag 5 maart   
Buitengewone vorm van de Misritus: Feria Tertia infra 
Hebd III in Quadr. III Classis - Paars 
 
10.00 uur Mis in de Zijlpoortkapel 
19.00 uur Voor de wereldkerk 
* Bezinningsavond Mgr. Van der Ploeg, voor 
dames. 
 
woensdag 6 maart   Mis van de dag 
 
09.00 uur Overleden echtpaar Van der Hoorn-Toussaint 
Start voorbereidingen H. Vormsel voor de kinderen 18.30 uur pastorie 
Sint Joseph 
 
donderdag 7 maart   Perpetua en Felicitas, martelaresssen 
 
19.00 uur Voor de jongeren 
Nadien: Heer, leer ons bidden. Over de Aanbidding. 
Inleiding en 30 minuten begeleid gebed tot 20.30 uur. 
Dit keer over het werken van de H. Geest. 
 
vrijdag 8 maart   Johannes de Deo, kloosterling 
 
14.00 – 23.00 uur: aanbidding in de kapel.  
19.00 uur Voor de levende en overleden familieleden Eykhout-Werps 
Na de Mis Kruisweg 
20.00 uur in de pastorie: 
Bijeenkomst rond de 24-uurs aanbidding: 

- voor wie ingeroosterd is 
- voor wie belangstelling heeft 
- voor wie af en toe komt bidden 

tot 21.30 uur. Daarna gaat de aanbidding weer verder 
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zaterdag 9 maart  Francisca Romana, kloosterlinge 
 
07.00 – 14.00 uur: aanbidding in de kapel. 
 
09.30 uur Johanna en Francina de Water 
 
De Jongeren 
Zie voor alle Jongerenactiviteiten www.JPleiden.nl 
 
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! We starten op dinsdag 19 februari. 
 
Elke zondag koffie na de Mis in de pastorie. Welkom.  
 
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 op zondag 16 op 17 maart. 
Dit jaar is de start in de Lodewijk met een Lof 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 parochie HH. Petrus en Paulus. 
Meer info is in de kerk te vinden. 
 
Gebed voor het Conclaaf 
Zodra bekend is wanneer het Conclaaf begint wordt een avond van 
aanbidding gepland om de H. Geest af te smeken. 
Het hangt van de datum af wanneer dit zal zijn. Hopelijk kan het tijdig 
aangekondigd worden. Houd u in ieder geval de website in de gaten: 
www.Lodewijkparochie.nl 
 
Vast vooruit - Woensdag 13 maart 
* Bezinningsavond met pater Bots  
* Lezing Eerst zien dan geloven over Goede Vrijdag en Pasen in de  
   Sint Josephpastorie 
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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. 
 
 

Opbrengsten Kerkbijdragen 
De week van 27 december 
inclusief zondag 30 december                           €   754.21 
De week van 31 december 
inclusief zondag 6 januari                                  €   654.92 
De week van 7 januari  
inclusief zondag 13 januari                              €   501.35 
De week van 14 januari 
inclusief zondag 20 januari   €   485.33 
De week van 21 januari 
inclusief zondag 27 januari                                €  559.77 
De wek van 28 januari 
inclusief zondag 3 februari                                 €  669.09 

Het kerkbestuur is u heel dankbaar voor uw hulp. 
 


