De Hartebrugkerk
Een unieke plek in de Leidse
samenleving
Voor u ligt weer een jaarverslag van onze
Hartebrugkerk.
Wat gebeurt er toch veel moois en soms
ook droevigs in een jaar. Om ons heen
zien we daar vele voorbeelden van op tv
en internet, maar ook vlak bij ons merken
we dat. Meest in het oog springend
afgelopen jaar was de brute overval en de
moedige weerstand van onze beheerder Joop Kruijs. Dat heeft veel los
gemaakt bij mij, en ook om mij heen. Het is een Godswonder dat Joop nog
leeft en dat we er zo goed uitgekomen zijn. Wel is het goed om voor Joop te
blijven bidden, om een volledig herstel na een traumatische ervaring, het is
niet voor niets het jaar van barmhartigheid.
Gelukkig zijn er ook mooie activiteiten geweest in de Hartebrugkerk;
talloze prachtige vieringen, indrukwekkende concerten, rondleidingen voor
scholieren, vitale kinder- en jeugdactiviteiten, huwelijken, uitvaarten,
doopsels,
open-kerkactiviteiten
en
niet
te
vergeten
talloze
ouderenontmoetingen in de Romanuszaal. En nog veel meer, waarvan u
het bestaan weet of zelfs heeft bijgedragen. Daar mogen we dankbaar voor
zijn. We mogen ons gelukkig prijzen met onze trouwe vrijwilligers.
Laten we met elkaar er weer een vruchtbaar jaar van maken. En wellicht
mogen we hier en daar ook nog wat beter samenwerken en barmhartiger
zijn voor elkaar... het is niet voor niets het jaar van de barmhartigheid...
Laat het licht van onze kerk maar blijven schijnen en de deuren open
blijven staan voor een ieder die er troost, rust, vrede zoekt. Alles is ons
toevertrouwd door God, die in Jezus ons zegent met de kracht van de
Heilige Geest; vertrouwen we ook onszelf toe aan Hem en aan onze Lieve
en Heilige moeder Maria.
Bas van Pampus, pastoraal werker
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Het Pastorale Team
Op 7 november 2015 heeft pastoor Jaap van der Bie afscheid genomen van
de parochie HH. Petrus en Paulus en werd Walter Broeders als nieuwe
pastoor geïnstalleerd door vicaris Ad van der Helm.
Sinds die datum is pastoraal werker Bas van Pampus de eerst
aanspreekbare voor de Hartebrugkerk.
Het pastorale team bestaat in 2015 verder uit pastoor Jeroen Smith, diaken
Gerard Clavel en pastoraal werker Marlène Falke.

De Pastoraatgroep
De pastoraatgroep van de Hartebrugkerk komt ongeveer eens per zes
weken bij elkaar om de actuele liturgische zaken te bespreken en alles wat
zich aandient rond parochianen, werkgroepen en vrijwilligers.
De groep bestond in 2015 uit:
Roeland van Velzen - voorzitter
Leny van Loon – MOV en ouderen
Victoria Twist – Jeugd en jongeren
Corry Arendse - Secretariaat
Bas van Pampus – Pastoraal werker

De Beheercommissie
De beheercommissie vergadert doorgaans een keer per maand. De
commissie houdt zich bezig met de zakelijke kant van de Hartebrug. De
dagelijkse gang van zaken omtrent gebouwen, verhuur van appartementen,
kerk, fietsenstalling, Romanuszaal en het onderhoud van dit alles. Verder
beheert en verzorgt de commissie de financiën van onze parochie-locatie.
Nadat er in dankbaarheid voor hun inzet afscheid werd genomen van
voorzitter Hans ’s-Gravesande en secretaris Maaike Elink Schuurman
bestond de commissie in 2015 uit de volgende medewerkers:
Aad Kreuger – algemene zaken
Maurice Jongmans - lid
Johan van der Voorst - lid
Klaasjan Schoppink – penningmeester
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Bericht van de penningmeester
Sinds 1837 staat de Hartebrugkerk als beeldbepalend monument in het
centrum van Leiden. Wat betekent de Hartebrugkerk precies voor u? Dat is
best een spannende vraag voor u als gelovige. Ook voor wie geen
regelmatige bezoeker is, kan onze kerk een plek van betekenis voor u zijn.
De kerk is een plek om te vieren, op een gewone zondag of op hoogfeesten
zoals Kerstmis en Pasen. Het is een plek waar gedoopt en getrouwd wordt.
Waar mensen afscheid nemen van hun dierbare doden. Voor veel mensen
is de kerk een plek om een kaars op te steken en rust te vinden. De kerk is
een plek om troost te vinden, bij een overlijden of bij een andere
ingrijpende gebeurtenis in uw leven. In de Hartebrug vinden daarnaast
bijvoorbeeld ook concerten plaats, waarbij wij mensen van buiten onze
gemeenschap welkom heten.
Onze geloofsgemeenschap richt zich op inspiratie en inhoud. Zoals u
ongetwijfeld weet, draagt het pastorale team zorg voor een veelheid van
activiteiten: naast de mis op zondag zijn dat de doop-, huwelijks- en
rouwdiensten, Bijbel lezingen en andere bijeenkomsten over onderwerpen
waaraan behoefte bestaat.
Om dit alles mogelijk te maken, bestaat er een netwerk van vrijwilligers die
tal van uitvoerende en beleidsondersteunende taken vervullen. Zo draagt
de pastoraatgroep zorg voor een actief contact tussen de kerkgangers en het
pastorale team terwijl de beheercommissie zich bezighoudt met de
zakelijke
kant:
personele
zaken,
financiën
en
bouwkundige
aangelegenheden.
Omdat de kerk geen subsidie krijgt, is zij afhankelijk van collectes en
bijdragen van mensen zoals u. Met uw financiële steun draagt u bij aan de
kosten zoals onderhoud, verwarming, musici en de salarissen van het
pastorale team.
Ook het afgelopen jaar 2015 heeft u in de Rondom de Kerk de
ontwikkelingen binnen onze parochie kunnen volgen. Bij verschillende
locaties zijn ingrijpende restauratiewerkzaamheden gestart en de financiële
positie van onze parochie als geheel staat onder grote druk.
Bij de Hartebrug hebben wij verschillende initiatieven doorlopen om onze
kosten te verlagen. Echter, om ons kerkgebouw in stand te kunnen houden
heeft in 2015 schilderwerk aan de Spijkerboorsteeg plaatsgevonden. De
kosten hiervan bedroegen circa € 19.000. De Hartebrug heeft voor dit soort
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bestedingen naast uw bijdrage in de collecte ook een regelmatige vorm van
inkomsten nodig.
Graag vraag ik derhalve uw aandacht voor de actie Kerkbalans. Vindt u de
Hartebrug een plek van betekenis, voor uzelf en voor anderen? Want dat
willen wij graag zijn, én blijven. Daarom vragen wij u om ons te steunen
met een vast bedrag per maand of jaar. Daarbij lijkt een bedrag van 20 euro
per maand redelijk maar kleinere (en grotere) bedragen zijn ook van harte
welkom en helpen mee.
Bovendien wijs ik u op de nieuwe fiscale mogelijkheid om een periodieke
gift te doen. Vroeger gebeurde dit via de notaris, tegenwoordig kunt u
hiervoor contact opnemen met ons secretariaat. Dit kan eenvoudig geregeld
worden, waarbij u een fiscaal voordeel kunt behalen en in vrijwel alle
gevallen kunt u door hieraan deel te nemen wat minder belasting betalen.
Ik dank u heel hartelijk voor uw bijdrage en teken graag met de groet van
Franciscus: “Vrede en alle goeds”.
Klaasjan Schoppink, penningmeester

Het secretariaat
Het secretariaat van de Hartebrugkerk is gevestigd aan de
Haarlemmerstraat 110. Op dinsdag en op vrijdag tussen 10.00 en 14.00 uur
zijn de vrijwilligers Corry Arendse en Veronique Boes daar aanwezig en als
eerste contactpersonen bereikbaar voor alle mogelijke vragen en diensten
omtrent de Hartebrug. Verder verzorgen zij o.a. de correspondentie,
houden de ledenadministratie, agenda, misintenties, mededelingen en
website bij en stellen het wekelijkse informatieblad De Weekbrug samen.
Corry Arendse is tevens correspondent voor het parochieblad Rondom de
Kerk en zij heeft van tijd tot tijd telefoondienst voor de uitvaartlijn van de
gehele parochie Petrus en Paulus.
Secretariaat tel. 071 5120401
hartebrugkerk@kpnmail.nl
Website: www.hartebrug.nl
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Het Hartebrugberaad
Het Hartebrugberaad wordt gevormd door vertegenwoordigers uit alle
werkgroepen van de Hartebrugkerk. Eens per kwartaal komt het beraad
bijeen om de werkzaamheden van de werkgroepen te bespreken, te
evalueren, nieuws uit te wisselen en plannen en wensen kenbaar te maken.
Bij de vergaderingen is ook een lid van het pastorale team aanwezig.

De parochianen
De gelovigen van de Hartebrug wonen zeer verspreid, zelfs buiten de stad,
en kiezen er om tal van redenen voor om onze kerk te bezoeken. De liturgie
bijvoorbeeld, de koorzang en de traditie waarin men staat. Aan het eind
van 2015 telde de Hartebrugkerk 1033 ingeschreven parochianen.
Verdeeld in de volgende leeftijdscategorieën:
Tot 7 jaar :
23
7 – 65 jaar:
708
65 en ouder:
249
De grootste groep parochianen is tussen de 30 en 40 jaar oud.
Van 93 personen staat de leeftijd niet geregistreerd.

De sacramenten
Eucharistie
Iedere zondagochtend een goed verzorgde liturgie waarin de Eucharistie
centraal staat. Dit ideaal van de Hartebrugparochie werd ook in 2015 weer
bereikt. Mede dankzij de inzet van Franciscaanse emeriti hebben we op alle
zon- en feestdagen de Eucharistie kunnen vieren. We realiseren ons echter
ook dat het wellicht geen blijvende situatie kan zijn. Het wordt voor de
leiding van de parochie HH. Petrus en Paulus steeds moeilijker om een
sluitend rooster voor alle locaties op te stellen.
Met een gemiddeld bezoek op de zon- en feestdagen van 250 kerkgangers is
het kerkbezoek in de Hartebrug goed op peil gebleven.
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Na het vertrek van pastoor van der Bie is er een noodzakelijke wijziging
gekomen in de vieringen door de week. De dinsdagochtendviering is
komen te vervallen. Op iedere donderdagmiddag is er nu een goed
bezochte Eucharistieviering om 12.30 uur in de dagkapel, die wordt
voorgegaan door pastoor Walter Broeders. Na de viering wordt er een
bijbellezing gehouden in klein groepsverband onder leiding van pastoraal
werker Bas van Pampus.
Doopsel
In 2015 werd 14 keer het sacrament van het H. Doopsel toegediend. Aan
drie volwassenen en aan 11 kinderen. 9 jongens en 2 meisjes in de leeftijd
tussen 0-4 jaar. Doorgaans vindt de doopviering plaats op zondagmiddag
na de eucharistieviering. In 2015 was het nog veelal pastoor Jaap van der
Bie die het sacrament toediende. Na zijn afscheid werd die taak
overgenomen door pastoor Walter Broeders.
Biecht
Na de doordeweekse viering op donderdagmiddag is er gelegenheid voor
een biechtgesprek. Uiteraard kan dit ook op een ander moment na afspraak
met de pastoor.
Ziekenzalving
Het sacrament van de zieken wordt door de pastoor op aanvraag
toegediend. Men hoeft niet te wachten tot de persoon stervende is. Het
sacrament kan meerdere malen worden gegeven.
Eerste Heilige Communie
Op 17 april 2015 ontvingen zeven
kinderen in onze kerk de Eerste
Heilige
Communie.
Maliza,
Martine, Espen, Jasper, Naud,
Katleen en Victoria werden
voorbereid op het ontvangen van
dit sacrament en begeleid door
pater Thijs Moons ofm.conv.,
Kirsten
Leiss
en
Emanuela
Lonardi.
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H.Vormsel
Zes vormelingen van de Hartebrug hebben op 6 juni 2015 het sacrament
van het heilig Vormsel ontvangen van bisschop Hans van den Hende.
Voorafgaand was er een gezamenlijke voorbereiding voor alle kinderen
van de Leidse binnenstad parochiekernen (Hartebrug, St.Joseph, H.Petrus,
H.Lodewijk en Lam Gods). De dienst werd in de St.Josephkerk gehouden
voor alle vormelingen van de hele H.H. Petrus en Paulus parochie.
Een aantal vormelingen heeft op
de dag voor Pinksteren de
“Vuurdoop “ in de kathedraal in
Rotterdam bezocht. Er was vuur,
swingende muziek en een spook
in de gewelven! Al met al een
onvergetelijke ervaring.
Tegen de klok in: Kate, Mette, Carla,
Paul, Solène en Toby.

Huwelijk
In 2015 werden er vier R.K. huwelijken gesloten in de Hartebrugkerk. Bij
drie van deze plechtigheden kwamen de voorgangers van buiten onze
parochie. Zij werden door de bruidsparen zelf uitgekozen (familie of van
oudsher goede bekenden).
Uitvaart
In 2015 namen wij van vijf overleden parochiaan afscheid met een
uitvaartdienst in de Hartebrugkerk. Vier overledenen werden begraven op
de begraafplaats Zijlpoort. Een overledene werd voor crematie
overgebracht naar Rhijnhof.
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Kinderwoorddienst
Vooruitstrevend
Elk jaar hetzelfde maar elk jaar iets nieuws!
Zo zou je de activiteiten van de werkgroep kinderwoorddiensten kunnen
beschrijven. Wij blijven de kinderen in de sacristie ontvangen op elke eerste
en derde zondag van de maand. Wij blijven het evangelie op een nieuw een
boeiend manier uitleggen en wij blijven een
aantal extra liturgische activiteiten zoals
Kindjewiegen
en
de
Kinderkruisweg
organiseren. Maar elk jaar komen er nieuwe
activiteiten bij! In 2015, bijvoorbeeld, zijn wij
met de kinderlunch begonnen. Op de eerste
zondag van de maand, na de Mis met
kinderwoorddienst, komen de kinderen naar
de Romanuszaal. Omdat de Mis nu pas rond
12.30 klaar is hebben ze reuze honger. Dan
genieten ze van de stapels boterhammen met
pindakaas, worst, en kaas. Ook een ei hoort
daarbij. Het is leuk om te zien hoe de
kinderen met elkaar aan tafel zitten en daarna met elkaar spelen terwijl de
ouders lekker bijkletsen onder genot van een kopje koffie. Dit zou alles niet
kunnen zonder een trouwe en hechte werkgroep onder de bescherming van
de Heilige Geest die ons kracht en inspiratie geeft. Dit jaar bestond ons
kernteam uit Maaike Elink-Schuurman, Claire Schuivens, Loes van Tuyl,
Emanuela Lonardi en Victoria Twist. Wij zijn ook heel dankbaar voor de
inzet van Denise van Ginkel-Zielinski , Carolien Zantonique en Genet
Temanu en de tieners die ons af en toe bij de activiteiten helpen.
Pasen
Naast de kinderwoorddiensten die uiteraard gebonden zijn aan het
liturgisch jaar, houden wij verdiepingsactiviteiten rond Pasen en Kerstmis.
Onze 40-dagentijd activiteit heette dit jaar “Op Weg Naar Pasen!” en was
gericht op Pasen en de Goede Week. Wij hebben de kinderen de prachtige
Paasfilm van de Zandtovenaar laten zien. Met veel liefde en begeleid door
eigentijdse muziek, “toverde” hij het zand in prachtige beelden die het
Paasverhaal vertelden. Niet alleen de kinderen waren onder de indruk.
8

De Goede Week begon met het maken van Palmpaasstokken en de
traditionele intocht in de kerk. Tijdens de kinderwoorddienst, die druk
bezocht was, zongen wij het lied “Onze Koning rijdt op een ezel” en
zwaaiden met buxustakken net zoals de kinderen van Jeruzalem het deed
tweeduizend jaar geleden. De tieners waren ook actief. Zij hadden een
kraampje opgezet met o.a. Paaskaarten, Paaskaarsen en Paastuinen om geld
in te zamelen voor de Vastenactie. Op Goede Vrijdag was de Kruisweg
voor kinderen ook goed bezocht.
Met de seizoenen mee
Kort voor de zomervakantie, tijdens de
laatste kinderwoorddienst van het seizoen,
heeft ieder kind een “vakantiekoffer”
gekregen, vol
met puzzels, verhalen,
kleurplaten en de nieuwste editie van de
“Kinderbrug”. Sommige kinderen hebben
een mooie ansichtkaart aan ons vanuit hun
vakantiebestemming verstuurd.
Hoogtepunt van de herfst was het feest van
de Heilige Franciscus. Er kwamen veel
mensen uit de Franciscaanse traditie om
deze speciale dag met ons in de
Hartebrugkerk
te
vieren.
In
de
kinderwoorddienst hebben wij veel aandacht besteed aan de verhalen over
Franciscus en een prachtige slinger van vogels gemaakt. De kinderen
hebben de slinger samen met een fantastische pop van Franciscus (door
Manu gemaakt) tijdens het offertorium naar het priesterkoor gebracht.
Kerst
Tijdens de advent was er elke zondag Kinderwoorddienst. Aan het begin
van de Mis heeft een van de kinderen een klein gebedje voorgelezen terwijl
een ander een kaars in de grote Adventskrans aanstak. De betekenis van
Advent en Kerst werd ook tijdens onze Adventsactiviteit uitgelegd. Wij
hadden kleine plaatjes in een piepkleine kerstboom opgehangen. Die
moesten de “stamboom” van Jezus voorstellen. Om de beurt gingen de
kinderen een van de plaatjes natekenen terwijl de anderen probeerden te
raden om welke Bijbelse verhaal het ging. Toen ging pastoor Smith over de
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betekenis van de geboorte van Jezus vertellen voordat wij aan verschillende
knutselactiviteiten begonnen. Een poging om vóór de Mis adventsliedjes
met de kinderen in de kerk te zingen, was helaas geen succes: wij zullen
voortaan tijdens de kinderwoorddienst zelf meer aandacht aan kerstliedjes
geven. Wel een succes was de muzikale ondersteuning door leden van de
Dameskoor tijdens Kindjewiegen. Samen met pastoor Broeders, Claire,
Denise en organist Dick van Sinderen hebben zij een mooie dienst voor de
allerkleinste kinderen verzorgd.
Nieuwe initiatieven voor de allerkleinsten
Naast de tweemaandelijkse “Kinderbrug” en “Jongerenbrug” is er nu de
“Bruggetje” ! De eerste editie is in het voorjaar 2015 verschenen. Het
bruggetje is een informatieblad voor gezinnen met baby’s en peuters in de
Hartebrugkerk. Naast allerlei leuke tips over boeken, liedjes en
knutselwerkjes is er informatie over het groeiend aantal activiteiten en
faciliteiten voor de kleinste kinderen. Ook worden de dopelingen
gefeliciteerd en welkom geheten.
De tieners
Wij willen wat meer voor en met de tieners van de Hartebrug doen. De
jonge mensen hebben veel aan ons te bieden en wij moeten hen helpen een
plek in de kerk te vinden. Dit jaar zijn wij
met de diaconie begonnen: de tieners
hebben een marktkraampje bevoorraad en
bemand voor zowel de Vastenactie als de
Adventsactie. Tijdens de Advent hebben
twee
tieners
de
werkgroep
kinderwoorddienst geholpen met hun
activiteit in de Romanuszaal en Wim
Verschuren heeft de kinderen op het orgel
begeleid
tijdens
het
zingen
van
Adventsliedjes. Het is opvallend dat een
aantal gevormde kinderen nog steeds met
veel plezier naar de kinderwoorddienst komen. Blijkbaar is onze
Eucharistieviering niet toegankelijk genoeg voor deze leeftijdsgroep. Een
tienerwoorddienst zou misschien uitkomst bieden.
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Catechese Club Vriendjes van Franciscus
Elk jaar kiezen wij een ander thema als leidraad voor onze franciscaanse
catechese club. Voor het seizoen 2014-15 was het “De Schepping”. Heel
toepasselijk voor een club met als motto “Liefde voor God, Liefde voor
Elkaar en Liefde voor de Natuur.” Elke bijeenkomst stelde één dag van de
Schepping voor. Langzamerhand begon de tafel in de sacristie vol te raken
met tekens van land, zee, planten en dieren. Aan de lampen hingen
papieren engelen en een gouden kerstbal moest de zon voorstellen.
Voor elke “dag” hadden wij een Hebreeuws woord uitgekozen. Op de
eerste dag was het natuurlijk ( רֹואor) wat betekent licht. Daarnaast lazen
wij verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament en vertelden over speciale
kerkelijke voorwerpen zoals het altaar (met practicum). Elke keer waren er
uitgebreide “eco-tips” om ons te helpen de schepping mooi te houden.
Voor het seizoen 2015-2016 kozen wij als thema “De Elementen”. De
klassieke elementen water, vuur, aarde en lucht bieden een natuurlijke
invalshoek tot talloze Bijbelverhalen en geloofsideeën. In september
begonnen wij met het element aarde. Na ons gebed in de kerk, gingen wij
in discussie over de het woord “Aarde”. Wij hoorden hoe de heilige
Franciscus respectvol omging met Broeder Worm. Wij luisterden naar de
parabel van De Zaaier maar helaas zijn de zaden die wij zaaiden niet
opgekomen. Onvruchtbare aarde of misschien niet genoeg van ons tweede
element, water? Hier ziet u hoe de jongens met veel aandacht naar de
waterproefjes keken! Ook de film over de tocht van Miriam en Mozes door
de Rietzee was een hit. Plezier
tijdens onze plaatjes-quiz over
vuur in de Bijbel. En ook de
warme chocolademelk was heel
gezellig. Maar wij hebben ook
gebeden voor dakloze mensen en
schoenendozen
gevuld
voor
kinderen die het niet zo breed
hebben als wij.
Victoria Twist
Coördinator Kinderwoorddienst en Catechese
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Het Hartebrug Dameskoor
Op 3 februari 2015 vond de jaarvergadering van het Dameskoor van de
Hartebrugkerk plaats. Het Dameskoor heeft in alle opzichten een roerig
jaar achter de rug. In januari moesten wij afscheid nemen van Irene George,
die uiteindelijk de strijd tegen haar ziekte niet heeft kunnen winnen. In
februari moesten wij afscheid nemen van ons koorlid Gerda Mooijekind,
die na een herseninfarct en een kort verblijf in ziekenhuis/verpleeghuis op
93-jarige leeftijd is overleden. In mei is na een hersenbloeding koorlid
Annie van der Geest geopereerd en er gelukkig weer bovenop gekomen.
Op 1 september heeft zij afscheid genomen als lid van het koor.
In 2015 verzorgde het Dameskoor de muzikale omlijsting bij:
 4 uitvaartdiensten
 2 huwelijksvieringen
 Wereldgebedsdag in de Hartebrugkerk op 6 maart
 Viering St Jozef in de Hartebrugkerk op 19 maart
 Kruisweg in de Hartebrugkerk op 3 april
 Eucharistieviering in de Petruskerk op 9 mei
 Ziekendag in Zoeterwoude op 4 juni
 Eucharistieviering in de Hartebrugkerk t.g.v. de 50-ste verjaardag
van het Dameskoor op 25 oktober
 Eucharistieviering in de Petruskerk op 7 november: afscheid
pastoor Jaap van der Bie en aanstelling pastoor Walter Broeders
 Viering Maria Onbevlekt Ontvangen Hartebrugkerk op 8 december
 Concert voor de kerstviering van de Zonnebloem op 20 december
 Met een paar dames bij Kindje wiegen op eerste kerstdag
Marian Tabben heeft zich weer aangemeld; zij had in 2013 opgezegd. Ook
Sabrina Scholten heeft zich opnieuw als lid aangemeld; zij nam afscheid in
2012. Tiny de Goede is geen actief lid meer; verwacht wordt dat zij het
komend jaar niet meer meezingt. Tijdens het koffiedrinken na een
eucharistieviering in november meldde zich een geïnteresseerde: Mary
Buckley. Zij heeft zich inmiddels bij het dameskoor aangesloten en zingt
mee alsof ze al jaren bij ons is. Vóór de zomervakantie hebben de actieve
leden een dagtocht gemaakt naar o.a. Giethoorn, met een warme lunch
aldaar en een rondvaart door de Giethoornse wateren; 's middags naar de
markt in Staphorst.
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We genoten onderweg van ons prachtige Hollandse landschap. Na
terugkeer in Ter Aar nog een hapje gegeten in restaurant De Oude School.
Op zondag 25 oktober vierde het Dameskoor haar 50-jarig bestaan met een
Eucharistieviering in
de
Hartebrugkerk,
waarbij
het
Dameskoor
de
muzikale
omlijsting
verzorgde;
daarna
was er koffie met taart
in de Romanuszaal,
pastoor Jaap van der
Bie schoof daar bij
aan. Hij was juist op
die dag zijn laatste
officiële viering in de
Hartebrugkerk
voorgegaan. Een feestelijke afsluiting van deze memorabele verjaardag
vierden we met een diner voor leden en oud-leden in Bistro Het Wedde.
Wat de financiële situatie van het Dameskoor betreft: wij “leven”
hoofdzakelijk van eigen contributie. Er waren een paar kleinere giften en
een van 150,00. We kunnen niet meer rekenen op een bijdrage van de kerk.
Voor de festiviteiten hebben we onze spaarpot aangesproken.
Momenteel bestaat Het Dameskoor Hartebrug uit 12 actieve zangeressen: 6
alten en 6 sopranen. Nieuwe leden zijn altijd welkom!
Sophie Huisman, secretaris.

Het Hartebrugkoor
Het Hartebrugkoor bestaat uit een gemengd koor en een Schola Cantorum.
Doorgaans zingt het gemengde koor in de hoogmis op de eerste en derde
zondag van de maand en op vrijwel alle feestdagen. Op de overige
zondagen zingt de Schola Cantorum. Sinds maart 2012 staat het
Hartebrugkoor onder de bezielende leiding van dirigent Theo Goedhart.
Het afgelopen jaar heeft de dirigent samen met het koor gewerkt aan
13

stemvorming, ritme en muziek-theorie. De orgel-begeleiding is sinds 2001
in de vertrouwde handen van Jan Verschuren.
Bezoekers van de zondagviering in de Hartebrugkerk laten in reacties en
bezoekersaantallen merken dat de koorzang tijdens de hoogmis zeer op
prijs wordt gesteld.
Er waren in 2015 meerdere jubilarissen. Op 24 april werd penningmeester
Kees Berbee Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Op St. Cecilia werd
gevierd dat Ans Hugens, Wim Uijlenbroek en Jan Mooij 25 jaar lid van het
Hartebrugkoor waren en zij ontvingen de bijbehorende onderscheiding van
de St. Gregoriusvereniging.
Verder werd afscheid genomen van Jan Wisse, die op 87-jarige leeftijd een
punt zette achter zijn carrière als koorzanger. Zeventig jaar heeft hij met
hart en ziel in de Hartebrugkerk gezongen!
Ook buiten de zondagvieringen om heeft het koor opgetreden. Tijdens de
Kerkennacht op 19 juni en op de Open Monumentendag van 12 september
2015 gaf het koor een miniconcert.
In 2015 stond een heel bijzondere koorreis op het programma. Het koor
bezocht Umbria, het groene hart van Italië en natuurlijk het land van
Franciscus van Assisi. In acht dagen werd onder meer een concert gegeven
in Monte San Savino, werd Assisi bezocht, werd een miniconcert gegeven
en een mis gezongen in de Dom van Arezzo en op zondag een mis
gezongen in de Dom van Perugia. Verder werd genoten van het prachtige
landschap, het fantastische weer en moest natuurlijk de plaatselijke wijn
geproefd worden. Het was een geweldige koorreis met religieuze, culinaire
en culturele hoogtepunten.
Op zondag 13 december 2015 werd het traditionele kerstconcert uitgevoerd
door het koor met medewerking van het Mare-ensemble onder leiding van
Theo Goedhart. Uitgevoerd werden werken van o.a. Bruckner, Händel,
Mozart, Bach, Vivaldi en Willcocks. Solistische medewerking verleenden
Dorien van Rumt – alt/mezzo, Eva Boer – mezzosopraan, Arno Hanssen –
tenor, Patrick de Jonge – bariton/tenor en Jan Mooij – bariton. Organist was
Jan Verschuren. Onder ruime belangstelling werd met dit concert de
kersttijd ingezet.
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Bestuur Hartebrugkoor in 2015:
• Roeland van Velzen, voorzitter
• Corry Arendse, secretaris, per juli 2015 Hanny Slootman
• Kees Berbee, penningmeester
• Veerle van Coillie, bibliothecaris
• Loek Driessen, PR.
Ledenbestand:
Aan het eind van 2015 telde
het koor 45 leden:
• 15 alten
• 09 bassen
• 06 tenoren
• 15 sopranen
Website:
www.hartebrugkoor.nl
Hanny Slootman, secretaris Hartebrugkoor

Het College van Collectanten
De leden van het college hebben in het jaar 2015 weer de nodige hand- en
spandiensten verleend als gastheer en collectant, bij de diverse erediensten
zoals:
 Zondagse Eucharistievieringen
 Pasen
 Pinksteren
 Kerst
 Rouw en Trouwdiensten als commissie van in- en uitgeleide
 Als veiligheidsfunctionaris / toezichthouder bij de open kerk acties
Er werd ook assistentie verleend bij een aantal concerten met o.a.
kaartverkoop, toegangscontrole en brandwacht, hetgeen door de
organisatoren van deze concerten zeer op prijs werd gesteld. Diverse leden
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van het college zijn ook nauw betrokken van de op- en afbouw van de
kerststal.
Het college vergadert vier keer per jaar, waarbij het wel en wee van het
college over het afgelopen kwartaal wordt besproken en de personele
bezetting bij de diverse erediensten wordt vastgesteld. Tevens wordt er
aandacht geschonken aan de door de Gemeente Leiden goedgekeurde
Brandveiligheids Instructie en het Ontruimingsplan. In december is er door
het college van collectanten geoefend met het ontruimingsplan.
Tijdens onze vergadering d.d. 9 juni 2015 heeft Joop van de Geest officieel
afscheid genomen. Wij zijn Joop dankbaar voor de jaren, dat hij zijn
diensten ter beschikking heeft gesteld aan onze geloofsgemeenschap. Joop
heeft voor de laatste keer op 7 juni als collectant gefungeerd.
In 2015 hebben we te kampen gehad met ziekte van een aantal collectanten
t.w.: Wilbert Hocks, René van Oosten en Kees Nozeman. Zij zijn allen weer
gezond na hun operatie en doen hun diensten als van ouds.
Zaken die verstoring geven tijdens de kerkdiensten hebben de aandacht. Zo
verzoeken de gastheren soms de ouders van de kinderen die
geluidsoverlast geven om het kind tot rust te manen of anders met het kind
even naar buiten of naar een andere ruimte te gaan.
Aad Kreuger
Voorzitter college van collectanten

Misdienaren en acolieten
De misdienaars en acolieten assisteren de celebranten op de zondagmorgen
om het plechtige karakter van de hoogmis te behouden.
De misdienaars (kinderen die de eerste heilige communie ontvangen
hebben) dragen de flambouwen bij het voorlezen van het evangelie en doen
hand-en-spandiensten bij het wieroken en bij het klaarmaken van de
altaartafel.
Kinderen die het vormsel ontvangen hebben, mogen junior-acoliet worden.
Zij assisteren bij het wieroken en reiken de communie uit aan het koor.
De groep bestond na de zomer van 2015 uit tien misdienaars, aangezien er
een aantal nieuwe misdienaren bij was gekomen, na de eerste heilige
communie. Daarnaast waren er elf junior-acolieten, waarvan twee
doorgestroomd vanuit de misdienarengroep, en drie senior-acolieten.
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In 2015 zijn wij gestart met het inroosteren van twee acolieten tijdens de
hoogmissen. Een van de acolieten maakt de credenstafel gereed voor de
dienst, en de ander ruimt het af na de dienst. De kledij van de acolieten is in
2015 veranderd, dankzij een geschenk
vanuit een andere parochiekern. Zij
dragen nu een grijze albe. Ook in 2015
hebben de misdienaren en acolieten
kunnen genieten van hun jaarlijks
misdienaren-uitje, mede dankzij de hulp
van twee extra moeders die waren mee
gegaan en de bijdrage van onze
parochianen. De acolieten en misdienaren
hebben op die dag samen vlotten
gebouwd, gepeddeld op de vlotten en
gekanood op de Vlietlanden, om
vervolgens gezamenlijk heerlijk te eten in
een restaurant. En natuurlijk konden wij
de afsluiting, namelijk een lekker ijsje bij een ijssalon nabij het stadhuis, niet
vergeten. Het was een leuke dag.
Denise van Ginkel,
Coördinator misdienaars en acolieten

Kosters
Het team van kosters bestond in 2015 uit vier personen.
- Koster/beheerder Joop Kruijs voor de volledige gang van zaken door de
week.
- Koster/acoliet Koos Hogendorp voor de vieringen op zondag, bij
uitvaarten, huwelijken en andere plechtigheden.
- Koster/acoliet Gerard Zwarts bij afwezigheid van Koos Hogendorp.
Gerard verzorgt tevens het drukwerk voor de Hartebrugkerk.
- Koster/acoliet Denise van Ginkel als assistente en coördinator van de
misdienaars en acolieten.
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Lectoren
De lectoren verzorgen de lezingen in de wekelijkse zondagviering en bij
hoogtij,- en feestdagen
In 2015 bestond de lectorengroep uit vijf personen. Te weten: Mieke de
Winter, Liesbeth Ammazzini, Cora Geerlings, Mariëtte Marcellis en
ondergetekende. Mariëtte heeft zich dit jaar bij de lectoren gevoegd. De
groep wordt gecoacht door Theo Goedhart. Er is gesproken over de
deelname van jongeren in het algemeen als lector. Er heeft zich in 2015 één
jongere gemeld om lector te worden. Na overleg met de pastoraatgroep en
de lectorengroep is besloten dat Theo Goedhart deze jongere en eventuele
nieuwe kandidaten in de toekomst zal screenen op geschiktheid.
.
Maaike Elink Schuurman
Coördinator Lectorengroep

Diaconie
Missie-Ontwikkeling-en Vredeswerk
Onder “diaconie” ressorteert ook het Missie, Ontwikkelings- en
Vredeswerk, afgekort MOV. De parochie is in de persoon van
ondergetekende in de werkgroep MOV vertegenwoordigd, alsmede in het
Interparochieel Diaconaal Beraad, een overleggroep vanuit de Leidse
parochies waar diverse acties worden gecoördineerd. Onder leiding van
Ton Snepvangers , coördinator, in De Bakkerij.
Net als in vorige jaren werd er weer een gezamenlijke sobere
vastenmaaltijd georganiseerd in de Romanuszaal waar onder het genot
van twee soorten zelfgemaakte soep, met name pindasoep en groentesoep,
en brood de maaltijd werd genuttigd. Twee sprekers over de goede doelen
kwamen uitleg geven over de Landelijke campagne: Water bron van leven/
Oeganda en de lokale campagne : De Bakkerij/Rondom de Noodopvang.
Een interessante en ook nog een gezellige avond . Deze campagne heeft in
de Hartebrug totaal € 810,15 opgebracht. Een mooi resultaat, waarvoor wij
alle deelnemers zeer dankbaar zijn.
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Zonnebloemafdeling
Een bloeiende afdeling met 25 vrijwilligers. Wij bezoeken de gasten -indien
men dat wil- thuis. Maar daarnaast proberen wij als afdeling
“Hartebrug/Lammenschans’ de gasten een aantal zondagmiddagen een
gezellige
middag
te
bezorgen. Door middel van
bingo,
film
of
een
muziekmiddag In 2015 zijn
wij gestart met een aantal
kleinschalige
activiteiten.
Zoals een boottochtje door de
Leidse grachten of een
gezellige high tea in Het
Koetshuis in de Burcht. In
2016 staan deze uitjes ook
weer op het programma. De
Nationale Ontmoetingsdag in september en de kerstviering krijgen
bijzondere aandacht. Met de kerstviering heeft het dameskoor van de
Hartebrug een prachtig
concert gegeven. Met dank aan al onze
vrijwilligers die met heel veel plezier en enthousiasme dit allemaal voor de
gasten hebben georganiseerd. Nieuwe gasten zijn van harte welkom!
Leny van Loon,
Contactpersoon MOV en Zonnebloem

Societeit Hartebrug: de SOOS
Ook in 2015 was deze SOOS weer een groot succes. Er zijn weer nieuwe
leden bij gekomen. Maar helaas hebben wij ook afscheid moeten nemen
van de heer Meijers, een zeer bijzonder en gewaardeerd lid, die in juli
overleed.
De ouderensoos voorziet in een behoefte voor ouderen. Zij kunnen elke
woensdagmiddag onder het genot van een kopje koffie/thee komen
klaverjassen en sjoelen in de Romanuszaal. De vrijwilligers hebben een
luisterend oor voor de probleempjes, aandacht voor hun zorgen en waar
nodig geven zij advies of bieden een helpende hand. Aan feesten zoals
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Sinterklaas en Kerst wordt extra aandacht besteed. En als het enigszins kan
organiseren wij ook nog een dagje uit.
De kosten zijn: contributie € 2.50 en € 1,00 voor de koffie/thee. Wij spelen
volgens een laddercompetitie en om de 10 weken krijgen alle leden een
prijsje. Deze prijzenmiddag wordt opgeluisterd met een hapje en een
drankje en vaak is er nog een kleine loterij bij.
Kortom: de SOOS is een gezellige club en de leden voelen zich als een grote
familie. Er is nog plaats, en degenen die zich bij deze gezellige club willen
aansluiten kunnen zich melden bij organisator en contactpersoon:
Joop Juffermans,
tel. 06 20179999.

De interieurverzorging
In het afgelopen jaar is door onze groep interieurverzorging voor de
feestdagen van Pasen en Kerstmis het kerkgebouw grondig
schoongemaakt. In augustus is dit nog eens over gedaan.
Aad Kreuger en Koos Hogendorp zorgen voor het priesterkoor, altaar en
hoogwerk in de kerk. Hetty Hogendorp houdt zich bezig met de sacristie
en de bijsacristie. Daarbij neemt zij regelmatig de kleding mee van de
misdienaars om te wassen of om te verstellen. Cora Geerlings reinigt
wekelijks de toiletgroep van de kerk. Verder wordt alles door de overige
leden van de groep wekelijks bijgehouden. De gehele kerk, gangen, deuren,
voorportaal, alles om de kerkgangers in een schoon gebouw te ontvangen,
zo ook in onze Romanuszaal. Mary Muller heeft zich bij ons aangesloten en
helpt zeer enthousiast mee. Binnenkort hopen wij nog een nieuwe
medewerkster te verwelkomen. Er is ook een poging gedaan om de
jongeren bij het onderhoudswerk te betrekken. In 2015 is dat helaas nog
niet gelukt. Maar zij blijven van harte welkom. Dat geldt trouwens voor
iedereen die graag de handen uit de mouwen steekt. En zo dragen wij met
elkaar een steentje bij!
Liesbeth Ammazzini,
Coördinator Interieurverzorging
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Het museum Greccio
Het museum Greccio is sinds 2010 gevestigd in de gewelvenkelder van de
Hartebrugkerk met ingang aan de Lange Mare 79. Het museum toont een
rijke verzameling aan devotionalia en is iedere eerste en derde zondag van
de maand geopend van 12.15 tot 13.00 uur en op persoonlijk verzoek.
Ook in dit verslagjaar is het aantal bezoekers (564) ten opzichte van het
vorige jaar (534) weer gestegen.
Topdagen waren Monumentendag met 99 bezoekers en de
kerststallenexpositie met 242 belangstellenden. Er waren 228 kerststalletjes
uit alle werelddelen te bewonderen.
Het museum heeft weer een uitbreiding
ondergaan. De zusters van Liefde uit
Tilburg hebben twee cibories geschonken
en een oud-parochiaan heeft een mooi
kazuifel en toog met bonnet afgestaan.
Naast een franciscaan is nu ook een
wereldheer in vol ornaat in het museum
aanwezig.

De onlangs gesloten H.Franciscuskerk in Arkel
heeft het beeld van haar patroonheilige aan het
museum geschonken.
In de bibliotheek zijn inmiddels 696 geregistreerde
religieuze boeken op onderwerp terug te vinden.
Om de toegang tot het museum voor mindervaliden
gemakkelijker te maken is bij de toegangsdeur een
stalen leuning aangebracht.
Jan van Loon sr
bestuurder-voorzitter
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