
. De Rooms-Katholieke kerk in tijden van corona 

"lk hoop dat de crisis ons 
dichter bij elkaar brengt!" 
LEIDEN - De Rooms-Katholieke kerk in 
Leiden en omgeving heet officieel 'De 
parochie van de Heiligen Petrus en 
Paulus van Leiden en ommelanden'. 
Deze parochie, in 2012 ontstaan uit 
een fusie van acht parochies in de 
plaatsen Leiden, Leiderdorp, Zoe
terwoude en Stompwijk. De paro
chie heeft negen kerken waaronder 
de iconische Hartebrugkerk in de 
Haarlemmerstraat in Leiden. Ook de 
Lodewijkkerk aan de Steenschuur is 
heel bekend met de karakteristieke 
toren aan devoorkant. In Zoeterwou
de is onder andere De Meerburgkerk 
heel bekend en in Stompwijk de kerk 
van de Heilige Laurentius. 

door Ella Veenstra-Monteban 

De dagelijkse leiding he.eft vice
voorzitter van het bestuur, Wil
bert van Erp. Ik heb hem een 

Wilbert van Erp voor de Maria Middelareskerk aan de Rijndijk (Foto: pr). I 

aantal vragen voorgelegd, want 
ik wilde weten hoe de RK kerk in 
Leiden zich manifesteert in deze 
tijd, waarin zoveel beperkingen 
opgelegd zijn in verband met het 
coronavirus. Van Erp: "Er zijn geen 
normale vieringen meerop zondag 
of doordeweeks. Alleen vanuit de 
Lodewijkkerk aan de Steenschuur 
worden op zondagmorgen vierin
gen gestreamd, uiteraard zonder 
gelovigen in de kerk. De Neder
landse bisschoppen hebben alle 
missen en vieringen opgeschort 
tot na het Pinksterfeest op 31 mei." 
"De aandacht is dus voorlopig in 
Leiden geconcentreerd op deze 
ene kerk. De dorpen ten oosten 
van Leiden, die ook bij de parochie 
horen, publiceren een van te voren 
opgenomen huisliturgie op de web-

t 
site, waarin de stem van de pastoor s 
te horen is bij de overweging. Er is \ 
dus afstemming van het aanbod, " 
en de parochianen kunnen kie- , 
zen. Verder kent de RK kerk sinds 
jaar en dag de TV-uitzending van 
een eucharistieviering op zondag
morgen. In deze tijd kijken daar 
heel veel mensen naar." 
"De RK kerk is een wereldkerk 
waar de viering overal hetzelf
de is. Alleen op het punt van de 
overweging, altijd naar aanlei
ding van de voorgeschreven Bij
bellezingen, is er verschil. Dat 
maakt bet speelveld in Neder
land overzichtelijk. Toch zijn veel 
parochianen gehecht aan de stem 
van hun eigen pastoor; vandaar 
het huidige aanbod in Leitlen. 
Alle vieringen die uitgezonden 
worden zijn eucharistievieringen. 
Naast vieringen kan dagelijks via 
een Zoomverbinding gezamenlijk 
de rozenkrans worden gebeden." 
"Er is een crisisteam gevormd van 
enkele pastores en mijzelf als vice
voorzitter van het bestuur. Wever
gaderen regelmatig, uiteraard vir
tueel en leggen dan de instructies 
van de overheid en de bisschoppen 
vast in een bulletin voor lokaal 
beleid. We moedigen onze vrijwil
ligers aan oudere parochianen, 
die we nu niet meer ontmoeten in 
de kerk, op te bellen om te horen 
hoe het met ze gaat en of ze hulp 
nodig heblren, pastoraal of prak
tisch, zoals boodschappen doen, 
huisdier uitlaten enz." 
"Op 24 mei is het precies 5 jaar 
geleden dat Paus Franciscus de 
encycliek Laudate Si publiceerde 
over de Zorg voor de Schepping en 
de Schepselen. Hij verbindt zeer 
nadrukkelijk de milieuproblemen 
met de groeiende armoede wereld
wijd en roept alle mensen op daar 
wat aan te doen. Al is het maar 
bescheiden. In onze parochie wil
len we ondanks of juist vanwege 
de coronacrisis daar aandacht aan 
besteden." Wilbert van Erp besluit 
het interview met te zeggen dat hij 
hoopt dat de coronacrisis ons als 
gelovigen niet uit elkaar zal drij
ven maar dichter naar elkaar toe 
zaJ brengen. • 


