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Zondag 12 September 2021 - 11.15 uur
24e Zondag door het jaar
Eucharistieviering
enkele leden van het de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor
o.l.v. Theo Goedhart
voorganger:

Pater Thijs Moons ofmconv

vaste gezangen:

uit de 8e mis

voor de mis

Praeludium en fuga D-dur, BuxWV 139 - Dietrich
Buxtehude

bij het offertorium:

Menuet gothique uit Suite Gothique (op. 25) - Léon
Boëllmann

bij de communie:

Fantasia A-dur - Georg Philipp Telemann

na de zegen:

Presto uit Concerto I, BWV 592/3 - Johann Sebastian
Bach

organist:
dirigent:

Jan Verschuren
Theo Goedhart

Misintenties
Riet Jongmans-de Winter

Jacomijn van Duin

Margaretha Maria de Geest-Barends

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
19 september

11.15 uur Eucharistieviering
Vormelingen stellen zich voor en Kinderwoorddienst
Voorganger: Pastoor Walter Broeders
Enkele leden van de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor.
De misdienaars en acolieten hebben hun jaarlijkse uitje

Zondag
26 september

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

Zondag
3 oktober

11.15 uur Eucharistieviering. Feest van Franciscus
Voorganger: Pater Jan ter Maat ofm, uit klooster Den Bosch
Enkele leden van het Hartebrugkoor

Op dinsdag 21 september, de Internationale Dag van de Vrede, organiseert
Diaconaal Centrum De Bakkerij samen met diverse partnerorganisaties van 16 tot 17
uur weer een Vredes Ontmoeting op de Hooglandse Kerkgracht. Dit jaar staan we
stil bij het thema "Wat doe jij in Vredesnaam?" Vrede sluit niemand uit en kan ook
alleen bestaan bij de gratie van de aandacht en inzet van ons allemaal. Vrede maak
je samen, vier je samen, koester je met elkaar. Daarom staan wij jaarlijks een uur stil
bij vrede en delen wij wat ons zorgen baart. Ver weg en dichter bij huis.
Inspiratie te over, dus komt u ook?
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.
Opbrengst: QR-code 5/9 € 31,-- Donatiezuil: 5/9 € 93,-Collecte 29/08 € 337.70 05/09 € 141.25

Beste parochianen
Op 8 september vierden wij de feestdag van de geboorte van Maria. De kerk viert
slechts drie aardse geboortedagen: van Maria (8 september), van Johannes de Doper
(24 juni) en van Jezus (25 december). Voor alle andere heiligen wordt hun sterfdag
gevierd als geboortedag in de hemel. De bijbel doet over de geboorte van Maria
geen enkele mededeling. De datum van 8 september komt voort uit de wijding van
de Sint Annakerk in Jeruzalem, gebouwd op de plek waar Anna en Joachim haar
ouders woonden, boven een grot waar Maria zou zijn geboren.
Goddelijke voorzienigheid — Wel weten wij dat de geboorte van Maria een
bijzonder, genadevol feit is, met tevens een aanzet tot onze eigen verlossing: de
geboorte van Jezus Christus. In zijn goddelijke voorzienigheid heeft God Maria
uitverkoren om de moeder te worden van onze Verlosser Jezus Christus. Het Kind
in haar schoot is van de heilige Geest. We weten dat de Schepping haar eigen
goedheid en volmaaktheid kent, maar nog niet geheel en al is voltooid. God leidt
ons met liefde en wijsheid naar dat uiteindelijke doel, Zijn voltooiing.
Geslachtslijst — Dat worden wij gewaar in de geslachtslijst van Jezus Christus. En
juist in die lijst lezen wij namen van mannen en vrouwen met een zwak verleden.
Blijkbaar wordt de Messias niet uit een perfect voorgeslacht geboren. Mijn oude
pastoor zei altijd: God werkt met oud ijzer! Zo leidt God ons naar Zijn Koninkrijk.
Moed — Dat Jezus door imperfectie heen in ons mensen werkt, moge ons moed
geven. Niet hoe wijzelf of anderen naar ons kijken doet ertoe. Hoe God door Jezus
naar ons kijkt, is het enige dat telt. In Jezus worden wij geschikt gemaakt om met
God te leven. Hij voedt ons met de Heilige Geest en leert ons Hem meer en meer te
volgen. In Jezus worden wij Gods volk dat mag leven tot zijn eer.
Maria — Maria is gezegend onder alle vrouwen. Want zij was uitverkoren om de
Moeder te worden van Gods Zoon. Door haar ja-woord is God mens geworden. Een
groot mysterie dat wij niet kunnen begrijpen. Een groot geheim waar wij alleen
maar ons hoofd voor kunnen buigen. Met blijdschap en dankbaarheid vieren wij
vandaag haar geboortedag. Zoals een moeder voor haar kinderen zorgt, haar
kinderen in haar hart sluit en begaan is met hun lief en leed, zo is Maria begaan met
ons. Zij is niet alleen de moeder van Jezus, maar de moeder van alle mensen die in
Jezus geloven.
Bid voor ons — En daarom mogen wij met alles wat ons bezighoudt bij haar
komen. Onze vreugde en dank mogen wij met haar delen. En onze vragen, ons
verdriet en zorgen mogen wij aan haar voeten neerleggen En wij bidden: Heilige
Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.
Amen.
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

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 in het bijzonder om het bijhouden van de Hartebrug website
en eventueel post, telefoon- en e-mail contact.
Voor meer informatie: wimbarning@casema.nl/06-53712650

