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Zondag 22 Augustus 2021 - 11.15 uur 

21e Zondag door het jaar 
Eucharistieviering 

enkele leden van de Schola Cantorum van het  Hartebrugkoor  

o.l.v. Patrick de Jonge 
 

 

voorganger: 

 

vaste gezangen: 

 

voor de mis 

 

bij het offertorium: 

 

bij de communie: 

 

na de zegen: 

 

 

organist: 

dirigent: 

 

Pastoor Walter Broeders 

  

Uit de 8e mis 

 

Marche en fa majeur - Alexandre Guilmant 

  

Canzon - Johann Jakob Froberger 

 

Cantabile - César Franck 

 

Marche de procession en la majeur - Alexandre 

Guilmant 

 

Jan Verschuren 

Patrick de Jonge 

 

 

 Zondag 29 augustus jaarlijkse Miva collecte 

Voor medische zorg voor de meest kwetsbaren in Kenia 

Zie ook de folder. 



 

Misintenties 
 

Uit dankbaarheid bij  een  

50e verjaardag 

Voor Pamela Labbad, die vanmiddag 

wordt gedoopt. 

Voor herstel van een zwager en 

schoonmoeder 

Pater Jan van Duinhoven ofm 

Frans Hendriks Jacomijn van Duin 

Overleden ouders Hendriks-Hoes Bart Klein 

Giovanni Ammazzini Hans en Toos Wijgers – Mandemaker 

    Corrie Koren – Hulsbosch Fia Preenen – van Leeuwen 

Henk Hack Bernard Krabbendam 

Levi Aloysius Visscher Joannes en Maria van Kampenhout 
 

 

Vieringen in de komende week 
 

 

Zondag 

22 augustus 

 

13.15 uur Doopviering van Pamela Labbad 

Voorganger: diaken Gerard Clavel 
 

 

Donderdag  

26 augustus 

 

15 uur. Eucharistieviering met huwelijkssluiting van:  

Fons den Ridder en Bianca Akkermans.  

Voorganger: pater Ton Peters ofm 

St.Franciscuskoor-Leiden 
 

 

Zondag  

29 augustus 

 

11.15 uur Eucharistieviering 

Voorganger: pastoor Walter Broeders 

Enkele leden van de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor 
 

 

Zondag 

5 september 

 

11.15 uur Eucharistieviering 

Voorganger: pastoor Walter Broeders 

Enkele leden van het Hartebrugkoor 

13 uur Doopviering van Jean-Baptiste Miedema 

Voorganger: pastoor Walter Broeders 
 

 

Vanaf nu gelden de  volgende versoepelingen: 

- 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. 

 
 



 

Beste parochianen, 
 

De vakantieperiode is voor mij even afstand nemen van de uitdagingen en 

activiteiten van het werk. En tegelijkertijd leert mij deze periode te genieten van 

alles wat je geboden wordt aan cultuur, natuur, goede gesprekken en de lekkernijen 

uit de keuken. Genieten is een werkwoord, daar moet je ook je best voor doen! Italië 

is voor mij dan juist ‘the place to be’! Italianen leren mij om bewuster te leven, te 

genieten van alles wat je ontvangt en op de een of andere manier kunnen zij 

geschiedenis, kerk en het dagelijkse leven met elkaar verbinden. Dan heb je genoeg 

aan je tentje en een luchtbed en aan wat boeken. Boeken over geschiedenis en de 

kerk. 

 

’t Hooge Nest — Geschiedenis op haar best is meestal geen droge opsomming van 

feiten uit een verleden. Pas als ze in een bezielend verband worden gebracht, in een 

verhaal dat gelezen móet worden, maken ze indruk, zodat wij blijven beseffen 

waartoe de mens in staat is! Roxanne van Iperen schreef met ’t Hooge Nest zo’n 

verhaal: over een onderduikadres in het Gooi tijdens de Tweede Wereldoorlog, 

waar Janny Brilleslijper (1916-2003) met haar zus Lien (1912-1988) veel Joden in de 

nabijheid van NSB-buren en nazikopstukken voor korte of langere tijd verborgen 

hielden. Je leest weer hoe weerzinwekkend mensen kunnen zijn voor elkaar, hoe 

wreed en bruut, hoe mensen elkaar kunnen verraden. Maar ook hoe mensen 

opkomen voor elkaar onder moeilijke en vaak gevaarlijke omstandigheden. 

 

De Kesel — Hoe belangrijk is het dan, dat wij het zaad van het evangelie blijven 

verspreiden, beseffend dat ieder mens door God geschapen is en wij met en voor 

elkaar respect moeten betonen. In het boek van kardinaal Jozef de Kesel, Geloof en 

Godsdienst, beschrijft hij hoe de situatie van de kerk is veranderd. Cultuur en 

godsdienst hoorden bij elkaar! De kerk zal daarom zich moeten herbezinnen over 

haar plaats in de samenleving. De kerk is daarbij geroepen om een teken te zijn van 

Gods liefde in de wereld van vandaag. Door haar solidaire levensstijl en haar stem 

te laten horen in het ethische en maatschappelijke debat. Hoopvol voor de nabije 

toekomst en uitdagend in de wereld van vandaag. 

 

Verantwoording — Nog even en de scholen gaan weer starten, en dat is ook het 

moment dat het parochiële leven weer actiever gaat worden. We nemen de draad 

weer op en daarbij de verantwoording voor al ons werk in onze gemeenschappen. 

De rust en de verkwikking van onze vakanties hebben ons energie gegeven om aan 

de slag te gaan. Vragen en uitdagingen wachten op ons. Samen verder bouwen aan 

een kerk, die een teken mag zijn van Gods liefde in deze wereld. De geschiedenis 

leert ons dat wij daar altijd aan moeten blijven bouwen. In alle vrijheid wel te 

verstaan. 

 

Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders 



 

 

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:  QR-code 15/8  € 10,--  Donatiezuil: 15/8  € 94,,-- 

 


