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Zondag 26 September 2021 - 11.15 uur
26e Zondag door het jaar
Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Walter Broeders
enkele leden van de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor
o.l.v. Theo Goedhart
voorganger:

Pastoor Walter Broeders

vaste gezangen:

uit de 11e mis

voor de mis

Praeludium f-moll, BWV 534/1 - Johann Sebastian
Bach

bij het offertorium:

Fantasia A-dur - Georg Philipp Telemann

bij de communie:

Wer nur den lieben Gott lässt walten, thema en
variaties - Georg Böhm

na de zegen:

Processional March - Alexandre Guilmant

organist:
dirigent:

Jan Verschuren
Theo Goedhart

Vandaag extra bijdrage bij de collecte gevraagd voor Nationaal Katholiek
Thuisfront t.b.v. het werk van de aalmoezeniers bij Defensie.

Misintenties
Margaretha Maria de Geest-Barends

Jacomijn van Duin

Riet Jongmans-de Winter

Bart Klein

Ali van Boheemen--Mooren

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

Kees Barning

Fam. Spadon-Cristofoli
Vieringen in de komende week
Zondag
3 oktober

11.15 uur Eucharistieviering. Feest van H. Franciscus
Kinderwoorddienst
Enkele leden van het Hartebrugkoor.
Voorganger: Pater Jan ter Maat ofm, uit klooster San Damiano
Den Bosch en kort geleden tot priester gewijd.

Zondag
10 oktober

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

Zondag
17 oktober

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

Zondag
24 oktober

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

Jan ter Maat ofm
Broeder Jan is 42 jaar oud en franciscaan, heeft een bachelor in verpleegkunde,
werkt parttime bij de St. Philadelphia en studeert HBO-theologie in Utrecht.
25 april 2020 werd hij tot diaken gewijd en op zondag 11 april jl. heeft Mgr. dr.
Gerard de Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch, broeder Jan ter Maat door
handoplegging en gebed tot priester gewijd. 8 september 2018 legde hij zijn
plechtige professie (kloostergeloften) af in de orde van de minderbroeders
franciscanen. Gelijk met, de voor ons nog bekende, acoliet Joachim Oude Vrielink.
Hem kennende zal het een bijzonder inspirerende viering worden. Van harte
welkom!

Versoepelingen voor het kerkbezoek per 25 september
De bisschoppen staan weer toe:
* Alle plaatsen in de kerkgebouwen te benutten mits verstandig en met goede
ventilatie
* Zonder opgave, registratie of ‘coronapas’ naar de kerk te komen
* Communie met de hand uit te reiken (of met pincet/tenaculum - lepel/kochliarion)
vanachter een scherm op de hand of corporale op de hand
* Mee te zingen
* Dat de volledige koren zingen mits met 1.5 meter afstand in zigzagformatie
Wat dus nog gevraagd wordt:
* Goede ventilatie in de kerkgebouwen, voor en na de vieringen/bijeenkomsten.
* Geen handen geven (ook niet bij de vredeswens), in de ellenboog hoesten/niezen
en bij klachten thuis blijven
* Geen wijwater in de bakjes
* Niet rondgaan met collecteschalen of deze doorgeven
* Bij de koren de 1.5 meter aan te houden in zigzag formatie, ook bij koorrepetities
Wat wij er voor onze kerk nog aan toevoegen is:
* Desinfecteren van de handen bij binnenkomst
* Niet te dicht bij elkaar gaan zitten, bijv. één zitplaats leeg te laten tussen personen /
huishoudens en de tussenbanken, als het kan nog, vrij te laten
* Het meezingen van harte maar niet ‘te hard’ te doen
Dank voor uw medewerking!
Pastoraal Team en bestuur van de parochie HH. Petrus en Paulus, Leiden e.o.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Paus — Op zijn reis door Slowakije heeft de paus gezegd dat wij als kerk nieuwe
talen moeten spreken. De ‘rijke christelijke traditie’ is namelijk voor veel tijdgenoten
in zich seculariserende samenlevingen ‘niet meer dan een herinnering uit het
verleden die niet meer spreekt en geen richting kan geven aan levenskeuzen’. Het
christelijk geloof heeft daarom vrijheid en creativiteit nodig, vindt Franciscus. Hij
waarschuwt voor een zelfgenoegzaam christendom. ‘De kerk is geen vesting, geen
machthebber, geen kasteel op een berg dat vanaf een afstand en met
zelfgenoegzaamheid naar de wereld kijkt’, vindt hij. Veel meer is er noodzaak van
‘de creativiteit van het evangelie’
Volg Mij — Die nieuwe taal waar de paus over sprak vind ik in het evangelie, waar
mensen met fouten en tekorten toch geroepen worden. Hij roept ook ons allen,
mensen van vlees en bloed. Mensen met een sterk geloof, maar ook mensen met een
zwakker geloof. Kom allen weer naar de kerk om samen die nieuwe taal te blijven
lezen, spreken en doen. Om samen de roepstem van de Heer te volgen en te
antwoorden om zijn vraag: ‘Kom en volg Mij!!’ En die taal in de samenleving om te
zetten in daden van liefde. Daarom zet de kerk haar deuren wagenwijd open!

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
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