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Zondag 20 juni 2021 - 11.15 uur
12e zondag door het jaar
Eucharistieviering en kinderwoorddienst
enkele leden van de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor
o.l.v. Theo Goedhart
voorganger:

Pastoor Walter Broeders

vaste gezangen:

Het koor zingt de vaste gezangen uit de 8e mis

voor de mis

Orgelmuziek: Entrée - Théodore Dubois

bij het offertorium:

Orgelmuziek: Moderato amabile - Léon Boëllmann

bij de communie:

Orgelmuziek: Toccata: da sonarsi alla leuatione ,
FbWV 105 - Johann Jakob Froberger

na de zegen:
Orgelmuziek: Marche - Sortie - Théodore Dubois
organist:
dirigent:

Jan Verschuren
Theo Goedhart

15.00 uur

Doopviering Kate toe Water
Voorganger: pastoor Walter Broeders

Misintenties voor de overledenen:
Ruut Kieft

Levi Aloysius Visscher

Dorothea Rombout – Post

Bart Klein

Ger Marcellis

Hans en Toos Wijgers – Mandemaker

Marie José Schils – Rommens

Fia Preenen – van Leeuwen

Giovanni Ammazzini

Bernard Krabbendam

Corrie Koren – Hulsbosch

Joannes en Maria van Kampenhout

Henk Hack

Jacomijn van Duin

Vieringen in de komende week
Zondag
27 juni

11.15 uur Eucharistieviering
Voorganger: pastoor Jeroen Smith
Enkele leden van de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor

Donderdags

Geen Eucharistievieringen meer

Zondag
4 juli

11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst
Voorganger: pastoor Walter Broeders
Enkele leden van de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor

Bij alle VIERINGEN OP ZONDAG is aanmelden verplicht!
Graag voor vrijdag 19.00 uur via Hartebrugkerk@kpnmail.nl

U ontvangt ALLEEN bericht als de kerk met de 90 kerkgangers vol is

Zondag 4 juli is de laatste kinderwoorddienst voor de
zomervakantie. Voor de kinderen is er dan een lunch
in de Romanuszaal. Na de vakantie is de eerste
kinderwoorddienst op zondag 5 september a.s.

24 juni geboorte van de H. Johannes de Doper
Johannes de Doper was ten tijde van Jezus een boeteprediker in de woestijn van
Juda. Hij doopte mensen met water om hen van zonden te reinigen. Hij was de
eerste mens die Jezus aanwees als de Messias, de langverwachte redder van het
volk van Israël. Daarom wordt hij de Voorloper van Christus genoemd. Johannes
werd onthoofd op last van een koning die hij van overspel had beschuldigd. Hij is
een van de grootste heiligen van de katholieke en orthodoxe Kerk.
Zoon van Zacharias en Elisabet
Johannes was volgens het evangelie van Lucas de zoon van de priester Zacharias en
Elisabet, de nicht van Jezus' moeder Maria. De naam Johannes (Ἰωάννης) is de
vergriekste vorm van het Hebreeuwse ( יוחנןJochanan) dat 'Jahweh is genadig'
betekent.
Woestijn
Zoals voorspeld werd Elisabet zwanger en baarde haar zoon. Johannes groeide op
'en de Geest beheerste hem meer en meer. Hij verbleef in de woestijn tot de dag,
waarop hij zich aan Israël in het openbaar vertoonde' (Lc 1:80). Vaak wordt gedacht
dat Johannes een nazireëer was. Dat was een Israëliet die bijzondere geloften aan
Jahweh had afgelegd. Die geloften worden besproken in het boek Numeri 6: 1-21.
Een nazireëer (het woord betekent 'gewijde') mocht geen alcohol drinken, zijn haren
niet scheren en niet in de buurt van een dode komen.
Jezus gedoopt
Johannes woonde in de woestijn van Juda. Hij trad op als boeteprediker. Door zijn
prediking vergaarde hij een groep discipelen, onder wie enkelen die later door Jezus
als Apostel werden aangesteld. Johannes had een verwilderd uiterlijk, hij droeg een
kleed van kamelenhaar en at sprinkhanen. Hij werd De Doper genoemd omdat hij
zondaars wees op het Laatste Oordeel en hen een uitweg bood door zich te laten
reinigen in het water van de rivier de Jordaan. Ook Jezus liet zich door Johannes
dopen. Daarmee verklaarde Christus zich solidair met allen die verlossing nodig
hebben. Bij dit doopsel, zo vertellen de evangelisten, openbaarde God de Vader zich
en zei Hij dat Jezus zijn Zoon was.
Verering
De Kerk van Oost en West vereert Johannes als een grote heilige. In de roomskatholieke kerk wordt zijn geboorte op 24 juni als hoogfeest gevierd. Zijn
marteldood wordt jaarlijks op 29 augustus herdacht. Deze gedachtenis gaat terug
op de inwijdingsdag van de kerk die gebouwd werd boven Johannes' vermoedelijke
graf in Sebaste.
https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/j/johannes-de-doper

Hartebrugkerk
Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen
Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus
Adressen:
Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden
Romanuszaal: Lange Mare 79, 2312 GR Leiden
Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden

Contacten:
Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs.
bereikbaar op het secretariaat op dinsdag en vrijdag van 10.30 – 13.00 uur,
tel. 071 5120401,
e-mail: hartebrugkerk@kpnmail.nl
website: www.hartebrug.nl
op overige dagen bij dringende noodzaak; tel. 06 53712650 – wimbarning@casema.nl
Pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh,
Bereikbaar op dinsdag, woensdag en vrijdag: m.dehoogh@hotmail.com
Museum Greccio: Jan van Loon, www.museumgreccio.nl- www.beeldbankgreccio.nl

Misintenties:
Misintenties kunt u telefonisch of per e-mail opgeven bij het secretariaat.
Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag
op rekening NL12 INGB 0000 558718
t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug te Leiden

Kerkbijdrage:
Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij graag tegemoet op
bankrekening NL29 INGB 0002 595800
t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen te Leiden
U kunt in de belastingaangifte gebruik maken van ons RSIN/fiscaal nummer
823765714 t.n.v. HH Petrus en Paulus Parochie Leiden
Opbrengst 6/6 € 80,75 en 13/6 € 107,75
QR-code 13/6 € 35,-- Donatiezuil: 13/6 € 51,--

