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Zondag 5 September 2021 - 11.15 uur 

23e Zondag door het jaar 
Eucharistieviering 

enkele leden van het  Hartebrugkoor  

o.l.v. Theo Goedhart 
 

 

voorganger: 

 

vaste gezangen: 

 

 

voor de mis 

 

 

bij het offertorium: 

 

 

 

bij de communie: 

 

 

 

na de zegen: 

 

organist: 

dirigent: 

 

Pastoor Walter Broeders 

  

uit de Missa sacratissimi cordis Jesu van J.A. 

Korman 

 

Toccata en Fuga, F-dur, BuxWV 157 - Dietrich 

Buxtehude 

 

Sicut cervus desiderat" - Giovanni Pierluigi da 

Palestrina; 

Psalm 24, vers 2 - Anthoni van Noordt 

 

Elévation - Théodore Dubois en Communion - Louis 

Lefébure-Wély 

"O salutaris hostia" - Léon Boëllmann 

 

Fuga C-dur, BuxWV 174 - Dietrich Buxtehude 

 

Jan Verschuren 

Theo Goedhart 

 



Misintenties 
 

Alice van Dam-Schilder Jacomijn van Duin 

Ger Marcellis Bart Klein 

Giovanni Ammazzini Hans en Toos Wijgers – Mandemaker 

    Corrie Koren – Hulsbosch Fia Preenen – van Leeuwen 

Henk Hack Bernard Krabbendam 

Ouders Barning-Overduin Joannes en Maria van Kampenhout 

Levi Aloysius Visscher Father Opio 

Frans en Herlina Widjaja   Annie en Henk van der Meer. 

 

Vieringen in de komende week 
 

 

Zondag 

5 september 

 

 

13 uur Doopviering van Jean-Baptiste Miedema 

Voorganger: pastoor Walter Broeders 
 

 

Vrijdag  

10 september 

 

 

14.30 uur: Gebedsviering met huwelijkssluiting van  

Dominik Dziewiecki en Isabell Güdden 

Voorganger: Pastoor Jeroen Smith 

St.Franciscuskoor 
 

 

Zondag  

12 september 

 

 

11.15 uur Eucharistieviering 

Terugkom viering E.H.Communicanten 

Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv. 

Enkele leden van de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor 

Deurcollecte voor misdienaarsuitje 
 

 

Zondag 

19 september 

 

 

 

11.15 uur Eucharistieviering 

Vormelingen stellen zich voor en Kinderwoorddienst 

Voorganger: Pastoor Walter Broeders 

Enkele leden van het Hartebrugkoor 

De misdienaars en acolieten hebben hun jaarlijkse uitje 

 

Op zaterdag 25 september van 10.30 tot 13.00 uur is er een training voor de 

misdienaars en junior-acolieten met aansluitend een lunch. Alle misdienaars 

worden verwacht om deel te nemen aan deze training. Nieuwe aanmeldingen, 

zeker ook communicanten van 2020-2021, zijn van harte welkom. Iedereen die 

communie heeft gedaan kan zich aanmelden via Cora Geerlings, Wim Barning of 

een lid van het team van de kinderwoorddienst. 
 

Dinsdag 7 september a.s. is het 60 jaar geleden dat onze oud-pastoor Ton 

Peters ofm intrad bij de franciscanen. Stuurt U een felicitatie:? adres:   

Van der Does de Willeboissingel 12, 5211 CB ’s-Hertogenbosch 

tonpetersofm@gmail.com 

mailto:ofm@gmail.com


Beste parochianen, 
In 2015 sloot paus Franciscus zich aan bij de orthodoxe kerk en riep 1 september ook 

voor de Rooms-Katholieke Kerk uit tot jaarlijkse Werelddag van gebed voor de zorg 

voor de schepping. Hiermee wordt de maand van de schepping geopend, dat duurt 

tot het feest van H. Franciscus, 4 oktober. Met zijn encycliek Laudato Si vestigde 

paus Franciscus de aandacht op de vervuiling van ons gemeenschappelijk huis en 

legde hij uit, dat als de uiterlijke woestijnen zich in de wereld vermenigvuldigen, 

omdat de innerlijke woestijnen zo uitgestrekt zijn geworden, is de ecologische crisis 

een oproep tot een diepgaande innerlijke bekering. (Laudato Si 217) 
 

Bekering — De paus roept ons allen op tot een diepgaande innerlijke bekering. 

Welke wereld willen wij nalaten aan onze kinderen? De aarde warmt op, omdat we 

steeds meer broeikasgassen uitstoten. We spreken met elkaar over de klimaatcrisis 

en zien verandering van ons weer. Natuurlijk kijken wij naar de politiek en roepen 

dat er maatregelen moeten komen om dit terug te dringen. De klimaatakkoorden 

van Parijs uit 2015 zijn daar een voorbeeld van. Maar er is ook een eigen 

persoonlijke verantwoordelijkheid, misschien is dat wel de reden waarom de paus 

oproept tot een diepgaande innerlijke bekering. 
 

Gave en opgave — De aarde is een gave van God, die wel zo beschermd dient te 

worden, opdat wij haar met droge ogen en opgeheven schouders aan onze kinderen 

door kunnen geven. De paus roept daarom ook op te strijden tegen een cultuur van 

verspilling. Zijn woorden zijn voor ons christenen een spiegel om ons eigen gedrag 

te onderzoeken en consequenties aan te verbinden. Wat kan ik persoonlijk doen om 

die verspilling tegen te gaan? En natuurlijk denk ik, dat wat ik doe een druppel is 

op een gloeiende plaat. Maar het adagium blijft: verbeter de wereld en begin bij 

jezelf. 

Aan de slag? — Korter douchen, oud brood roosteren, minder plastic, meer fietsen, 

afval scheiden, meer genieten van de natuur, een goed voorbeeld geven aan elkaar, 

zomaar voorbeelden die mij te binnen schieten. Daarbij vooral er samen over 

spreken: in het gezin, de familie en de gemeenschap. Zie hiervoor de website: 

www.voedingscentrum.nl/nl/thema/minder-verspillen.aspx 

Doe je mee?  

Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders  

 

GEZOCHT: 

Assistent(e) Hartebrug Secretariaat 

In verband met het vertrek van assistente Veronique Boes 

zijn we op zoek naar een opvolg(st)er voor 1 ochtend in de week. 

Het gaat om werkzaamheden in ons secretariaat zoals bijvoorbeeld 

bijhouden website, post, telefoon- en e-mail contact. 

Voor meer informatie: wimbarning@casema.nl/06-53712650 
 

 

Vrijdag 10 september a.s. is het secretariaat gesloten . 



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 29/8  € 101,--  Donatiezuil: 29/8  € 66,,-- 

mailto:wimbarning@casema.nl

