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Zondag 27 juni 2021 - 11.15 uur
13e zondag door het jaar
Eucharistieviering
enkele leden van de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor
o.l.v. Theo Goedhart
voorganger:

Pastoor Jeroen Smith

vaste gezangen:

Het koor zingt de vaste gezangen uit de 11e mis

voor de mis

Orgelmuziek: Praeludium F moll, BWV 534 - Johann
Sebastian Bach

bij het offertorium:

Toccata a-klein - Jan Pieterszoon Sweelinck

bij de communie:

Nun danket alle Gott, BWV 657 - Johann Sebastian
Bach

na de zegen:

Orgelmuziek: Processional March, op. 41, no. 5 Alexandre Guilmant

organist:
dirigent:

Jan Verschuren
Theo Goedhart

Misintenties voor de overledenen:
Margaretha Maria de Geest – Barends

Bart Klein

Riet Jongmans – de Winter

Hans en Toos Wijgers – Mandemaker

Giovanni Ammazzini

Fia Preenen – van Leeuwen

Corrie Koren – Hulsbosch

Bernard Krabbendam

Henk Hack

Joannes en Maria van Kampenhout

Levi Aloysius Visscher

Jacomijn van Duin
Vieringen in de komende week

Zondag
4 juli

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

Zondag
11 juli

11.15 uur Eucharistieviering
Voorganger: pater Thijs Moons ofm.conv.
Enkele leden van de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor

Zondag
18 juli

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

Vanaf dit weekend hebben de bisschoppen versoepelingen afgekondigd:
- Geen mondkapjes meer nodig.
- Geen maximum aantal kerkgangers meer (maar wel de 1,5 m in acht
nemen bij lopen en zitten) Voor de Hartebrug maximaal 100 kerkgangers.
- Geen aanmeldplicht meer.
- Er blijft een registratieplicht aan de deur.
- Van max 4 naar max 12 cantores (op minstens 1,5 m van elkaar en goed
geventileerd).
- Volkszang blijft verboden.
- Communie uitreiking blijft zoals het nu 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.

Hoogfeest van Petrus en Paulus
In één feest op 29 juni, vieren we het hoogfeest van HH Petrus en Paulus, patronen
van onze parochie. Sinds de vierde eeuw vieren wij dit feest. Toch zit er namelijk
nogal een verschil tussen beide apostelen: Petrus, is een visser uit Galilea door Jezus
bij zijn netten weggeroepen om een visser van mensen te worden en trekt drie jaar
lang met Jezus op en behoort samen met Jacobus en Johannes tot de intimi rond
Jezus. Hij is getuige van de Verheerlijking op de berg en poogt te waken als Jezus in
de uren voor zijn arrestatie een goed gesprek heeft met de Vader.
Paulus, is een lid van een vooraanstaande Joodse familie, een wetgeleerde die
gestudeerd heeft in Jeruzalem en leert daarentegen Jezus pas op weg naar
Damascus, als hij overeenkomstig zijn inzicht en stellingname doende is, om de
mensen van de Weg, zoals de eerste Christenen worden genoemd te vervolgen. Het
is dan ook niet verwonderlijk dat het vroeg of laat tot een confrontatie komt tussen
deze twee grote apostelen. We kunnen daarover lezen in de Galatenbrief.
Wat is er aan de hand?
Nu Petrus eet in Antiochië samen met enkele heidenen, vindt Paulus dit
verwerpelijk en zeker als Petrus daarna niet eet met de volgelingen van Jakobus.
Wat er volgt is stemming-kwekerij, partijvorming en meer van dat onaangenaams.
En uiteindelijk gaat het niet om met wie je eet maar om het leven volgens de Wet en
het al dan niet besneden worden. Er is een concilie voor nodig om tot het inzicht te
komen dat de besnijdenis niet de kern vormt van het Christen-zijn en het navolgen
van Jezus. Conflicten en geharrewar … ze zijn zo menselijk en van alle tijden.
Toch horen Petrus en Paulus bij elkaar. Gelovig gezien vullen ze elkaar aan. Petrus
evangeliseert aanvankelijk alleen onder de Joden, terwijl Paulus, meteen naar de
heidenen ging. Zijn missiereizen zijn ons bekend uit de Handelingen van de
apostelen. Verschillend in doelgroep, verschillend in aanpak, verschillend in
opleiding en achtergrond staan ze wel samen voor dat ene doel: de wereld van
Jezus te vertellen, te getuigen van het geloof in Hem en de komst van zijn Rijk
naderbij te brengen.
Vanaf de 15e eeuw zien we een ongewone afbeelding van HH. Petrus en Paulus
verschijnen. Een icoon waarop beiden elkaar omhelzen. Het begin van een lange
traditie van afbeelden. Zo zou het moeten zijn denk ik, dat we bij Petrus en Paulus
niet kijken vanuit de tegenstelling maar vanuit de aanvulling. In die zin vind ik de
keuze voor de naam van onze parochie en haar schutspatronen sterk gekozen. Stad
en dorp en de verschillende kerkelijke kleuren, het mozaïek aan belevingen van dat
ene Rooms Katholieke geloof, ze zijn ons niet tot een tegenstelling of tot instrument
om over elkaar te oordelen. We vullen elkaar net als Petrus en Paulus aan, we
maken elkaar compleet.
Marléne Falke-de Hoogh, pastoraal werkster
Bronnen: Galaten:2:11-14; Concilie van Jeruzalem.
(https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=650&dos=263); Hand. 12, 1-11

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 collecte
QR-code 20/6 € 35,-- Donatiezuil: 20/6 € 100,--

