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Zondag 3 oktober 2021 - 11.15 uur
Viering Feest H. Franciscus
Eucharistieviering en kinderwoorddienst
Hartebrugkoor o.l.v. Theo Goedhart
voorganger:

Pater Jan ter Maat ofm

vaste gezangen:

Mis: Bavo-mis van Hans Leenders

voor de mis

Psalm 24, vers 1 en 2 - Anthoni van Noordt

bij het offertorium:

Cantico di frate sole, het zonnelied van Franciscus in
de toonzetting van Theo Goedhart

bij de communie:

Sonata IV, Andante - Johann Sebastian Bach
Sia laudato San Francesco", een loflied op de H.
Franciscus uit het Laudario di Cortona (geschreven
tussen 1270 en 1297)

na de zegen:

Psalm 24, vers 3 - Anthoni van Noordt

organist:
dirigent:

Jan Verschuren
Theo Goedhart

Misintenties
Alice van Dam-Schilder

Jacomijn van Duin

Ger Marcellis

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

Ouders Barning-Overduin
Vieringen in de komende week

Zondag
10 oktober

11.15 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Walter Broeders
Schola Cantorum.

Zondag
17 oktober

11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst
Voorganger: Pastoor Walter Broeders
Hartebrugkoor

Zondag
24 oktober

11.15 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Walter Broeders
Schola Cantorum
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
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
Pastoraal Team en bestuur van de parochie HH. Petrus en Paulus, Leiden e.o.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

H. Franciscus
Franciscus wordt in 1181 of 1182 geboren in Assisi, midden-Italië. Zijn vader, Pietro
di Bernardone, is een rijke koopman. Aan het eind van twaalfde eeuw breekt in
Assisi een burgeroorlog uit. De adel vlucht naar het nabijgelegen Perugia, dat Assisi
de oorlog verklaart. Franciscus zit een jaar als krijgsgevangene vast in Perugia. Hier
begint zijn bekeringsproces dat uitloopt op radicale navolging van Christus en een
leven zonder bezit aan de zijde van de minstbedeelden. Na zijn gevangenschap
keert hij terug naar Assisi. Lange tijd is hij ziek.
Aangesproken door Christus als de Gekruisigde, trekt Franciscus rond. In 1205
ontmoet hij een melaatse in wie hij Christus meent te herkennen. Dit is het
beslissende moment van zijn bekering. Hij raakt in conflict met zijn vader, doet
afstand van alles wat hij heeft (foto: fresco Assisi) en trekt rond om de vrede van het
evangelie te verkondigen en de dood en verderf zaaiende wanverhouding tussen
rijk en arm te doorbreken. In 1208 sluiten enkele mensen zich bij hem aan.
Franciscus krijgt in 1209 pauselijke steun voor een eerste leefregel ten behoeve van
de beweging die rond hem ontstaat. Omdat Franciscus en zijn volgelingen naar
Christus' voorbeeld in radicale armoede leven, noemen ze zich 'minderbroeders',
broeders van de 'minderen', de armen.
Franciscus zet zich onvermoeibaar in voor de vrede van Christus. Hij schrijft er
brieven over aan machthebbers. In 1219 reist hij naar Egypte, waar hij de
islamitische leider sultan Melek el-Kamil de boodschap van de vrede brengt
temidden van het strijdgewoel van de kruistochten.
Tijdens een veertigdaagse vasten in 1224 ontvangt Franciscus de 'stigmata', de
wondtekenen van Christus. Zijn gezondheid is slecht. Hij houdt zijn laatste
preektocht en dicht het Zonnelied, een 'loflied aan de schepselen'. Franciscus sterft
op 3 oktober 1226 in Assisi en wordt de volgende dag in de kerk San Giorgio
begraven. Paus Gregorius IX verklaart hem in 1228 heilig. Twee jaar later wordt zijn
lichaam overgebracht naar de speciaal voor hem gebouwde San Francesco in Assisi.
Uit de website www.franciscanen.nl
Jan ter Maat ofm
Broeder Jan is 42 jaar oud en franciscaan, heeft een bachelor in verpleegkunde,
werkte parttime bij de St. Philadelphia en studeerde 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,

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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