
Verslag 1 jaar 24-uurs aanbidding 

 

8 November 2013 was er een evaluatie-bijeenkomst over de 24-uurs aanbidding die nu al meer dan 1 

jaar in Leiden in de aanbiddingskapel bij de H. Lodewijkkerk plaatsvindt. 

 

Tijdens de avond werden er naast praktische zaken ook wat getuigenissen uitgewisseld. Voor velen kan 

een uur aanbidding soms lang duren, maar iedereen is het erover eens dat ze het niet zouden willen 

missen. De meesten zeiden dat dat uurtje in de week bij Jezus hun kracht geeft voor de rest van de 

week. Pastoor Smith benadrukt nogmaals dat het belangrijk is dat we beseffen dat we dat uurtje echt 

aan Jezus mogen geven en dat Hij misschien wel juist door onze strijd heen, genade kan schenken.  

Men vindt het mooi om de intenties mee te nemen die iedere week in de kapel worden neergelegd. 

Hierbij zit ook altijd een intentie voor de parochie, zo mogen we ook als parochianen uit de diverse 

kerken samen bidden voor de toekomst van de parochie. 

 

Zoals u weet is op 27 april 2014 de heiligverklaring van Paus Johannes Paulus II. Vanaf die dag zal de 

kapel ook officieel de “Johannes Paulus II kapel” heten. Er zal die dag ook een speciaal programma zijn. 

Dit zal via diverse kanalen worden aangekondigd, maar u kunt hierover ook informatie vinden op 

www.lodewijkparochie.nl 

 

Tijdens de avond werd ook de nieuwe website gepresenteerd die het parochiebrede initiatief verder zal 

ondersteunen. Op www.aanbiddingleiden.nl  kunt u terecht voor bijvoorbeeld het volledige verslag van 

deze avond, maar hier vindt u ook links naar meer informatie en inleidingen over de Eucharistische 

aanbidding. 

Tevens vindt u hier het verhaal dat pastoor Smith vertelde over een jonge Chinese martelares van de 

Eucharistie.  

 

Er zijn nog aanbidders nodig voor de nachtelijke uren, met name van 01.00 tot 03.00 uur.  

Neem mensen mee naar de kapel. Wij moeten/mogen mensen kennis laten maken met de aanbidding. 

Wijs ze dan ook op het rooster en stuur ze door naar je coördinator of naar Eliza Oudshoorn. 

Als mensen te ver weg wonen of ziek zijn wijs hen dan op de thuis-aanbidding en vertel dat de zegen op 

zaterdag om 14.00 uur speciaal ook voor hen wordt gegeven. Als u mensen kent die thuis meedoen met 

de aanbidding laat het ons weten zodat we ook daar wat meer zicht op krijgen. 

 

Tot slot werden we aangemoedigd om niet bang te zijn mensen mee te nemen naar de aanbidding om 

hen zo kennis te laten maken met de Eucharistische Jezus. Dus mocht u dat willen kom eens langs op 

vrijdag van 14.00-23.00 uur of zaterdag van 07.00-14.00 uur (tijdens de nachturen is de kapel alleen 

toegankelijk voor de mensen die voor die uren zijn ingeroosterd). Mensen zonder code worden in 

verband met de veiligheid tussen 23.00 -07.00 uur niet toegelaten.  

Hierop worden geen uitzonderingen meer gemaakt, de deur wordt voor niemand opgemaakt. Natuurlijk 

mag u wel opdoen als uw medebidder van dat uur de deur niet open krijgt. 

Hebt u vragen mailt u dan naar aanbiddingleiden@gmail.com 



 

Hieronder ziet u puntsgewijs de zaken die naar voren kwamen tijdens de avond.  

Antwoorden/reacties zijn in het blauw. 

 

Praktisch 

• Graag de mogelijkheid om intentiebriefjes mee naar huis te nemen zodat er ook door de week 

nog voor gebeden kan worden, kan dit ook via het internet?: Er zullen extra briefjes worden 

gemaakt, later wordt bekeken of het ook via het internet kan. 

• Hoeveel thuisbidders zijn er: We weten het van een paar, maar als u mensen kent die thuis 

meebidden mail het dan door naar aanbiddingleiden@gmail.com of laat het ons op een andere 

manier weten. We willen hier in 2014 actiever mee aan de gang gaan. 

• Als iemand iets in het offerblok gooit maakt dat veel herrie. Kan er onderin iets gelegd worden 

om het geluid te dempen: Een van de deelnemer reageerde dat je daar geen last van hebt als je 

papier geld geeft. 

• Een verzoek aan allen om te proberen de deuren zachtjes te sluiten. 

• Maak je bekend als je “onzichtbaar” voor de banken op de grond zit zodat mensen niet van je 

schrikken als je ineens opstaat. 

• Er is een verzoek voor een paraplubak: We zullen daar naar kijken. Mocht iemand een 

exemplaar overhebben, we houden ons aanbevolen.  

• De lucht wordt wat bedompt tegen het einde van de nacht: Er wordt gekeken of het raampje in 

de oude biechtstoel open kan. 

• Zouden we ook de intenties van de paus mee kunnen nemen? 

• Mensen zitten soms met hun smartphone: Deze mensen zitten niet te mailen maar gebruiken de 

‘bidapps’ die er zijn. Ook het getijdengebed is online beschikbaar, zo kan de nieuwe techniek 

helpen bij het gebed. Via de Tiltenberg is bijvoorbeeld het getijdengebed beschikbaar. Gaat u 

daarvoor naar www.tiltenberg.org/getijdengebed  De gebruiker is: getijdengebed en het 

passwoord: brevier. 

• De kapel wordt soms gebruikt als doorloop naar de pastorie: Het verzoek is om dit tot een 

minimum te beperken. 

• Soberheid van de kapel wordt zeer gewaardeerd dus ook geen bloemen ed.  

• Mensen die lang niet geweest zijn van de lijst afhalen: We zullen een inventarisatie maken en 

vragen of mensen nog willen doorgaan. 

• Sommige gaven aan dat de knielbanken kraken. : De pastoor merkt op dat het soms ook goed is 

dat je even ‘wakker’ wordt gemaakt. Concentratie is namelijk niet hetzelfde als bidden en juist 

door de afleiding ‘ontwaak’ je uit de concentratie. 

• De verlichting gericht op de monstrans zou meer een spotje moeten zijn. Hier wordt aan 

gewerkt. Verder blijft het licht in de kapel zoals het nu is. 

• Leesmateriaal is fijn, maar misschien af en toe wat nieuwe lectuur. 

a) Er is een bibliotheek van JP2 in de gang van de pastorie (graag wel retour!) 

b) Het is geen leesuurtje. De boeken zijn bedoeld om je verder te helpen in het gebed als dat 

vastloopt; dus waak ervoor dat u een uur zit te lezen. 



c) Lees bijvoorbeeld de encycliek van de paus. Kleine stukjes kunnen je helpen, om weer ‘in 

het gebed’ te komen. 

• Wat wordt er bedoeld met getuigenissenboek? Er staan momenteel veel intenties en 

gebedsverhoringen in, dat is prima maar het is ook bedoeld om op te schrijven hoe u het vindt, 

hoe het u sterkt etc. 

 

Getuigenissen:  

De pastoor benadrukt allereerst dat het natuurlijk af en toe lastig is. Dat hoort er ook bij, want dan 

wordt het ook echt een uurtje dat we aan Onze Lieve Heer geven. Jezus kan vaak makkelijker zijn 

genade geven in de armoede. Want ook al merken we het niet, Jezus geeft heel veel genade. Zeker in de 

nieuwe parochie, daar zijn dingen niet misgegaan juist vanwege de aanbidding. Ook als parochie hoeven 

we niet alles door vergaderingen op te lossen, juist omdat we de aanbidding hebben. Daarom staat er 

altijd wel iets op de intentielijst voor de parochie. 

 

Vervolgens hier enkele getuigenissen van de deelnemers: 

• Iedere keer een wonder om er te zijn 

• Gebed om zwangerschap verhoord 

• Soms duurt het uur best lang maar het is toch steeds goed om te gaan. De boekjes kunnen 

daarbij helpen onder andere “Tijd voor God” 

• Waarde ligt in het er zijn. Het gaat om God, het is een pelgrimstocht. Dan is het ook niet altijd 

mooi weer, maar toch ga je door. 

• We voelen ons gezegend met de aanbidding. 

• Het is echt een rustmoment in de week 

• God roept me ook echt voor dat uurtje  

• De dag loopt harmonieuzer na de aanbidding, ik voel me echt gedragen. 

• Het besef dat, als je er zelf niet bent, er gebeden wordt. 

• Op vakantie is de aanbidding niet te vervangen, dus dan mis je het ook. 

• Alleen in de kapel komen, doordat je je gedragen voelt, de tranen van dingen die spelen  

• Soms is het ook een strijd. 

• Ik zou het niet willen missen. 

• Er gebeuren veel goede dingen en die breng ik toch in verband met het gebed en in het 

bijzonder de extra aanbiddingsavonden rond de pauskeuze en Syrië 

• Voel me echt bij en met de Heer in de kapel 

• In de kapel is het anders dan thuis bidden, omdat Jezus ‘meer’ aanwezig is in het sacrament 

• Goede invloed en ik merk dat moeilijke dingen worden opgelost 

• Je krijgt meer oog voor het goede om je heen. 

• Intenties kan je juist in de aanbidding meenemen en neerleggen bij God 

• Mariage course leert om wekelijks tijd voor elkaar te hebben... dus we gaan eerst naar de kapel 

voor de aanbidding en dan samen iets gezelligs doen in de stad. 

 



Tot slot nog heel veel dank aan iedereen voor zijn of haar bijdrage en hun tijd, in het bijzonder ook de 

coördinatoren: Maby, Willem, Karel&Anne-Marijn, Hanneke en José. 

 

Mede namens Pastoor Smith. 

 

Eliza Oudshoorn 

Coördinator 24-uurs-aanbidding. 

 


