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Zondag 12 December 2021 - 11.15 uur 
Eucharistieviering en Kinderwoorddienst 

Derde Zondag van de Advent  
Schola Cantorum 

o.l.v. dirigent Theo Goedhart 
 

 

voorganger: 

 

vaste gezangen: 

 

voor de mis 

 

 

bij het offertorium: 

 

bij de communie: 

 

 

 

na de zegen: 

 

organist: 

dirigent: 

 

Pater Tijs Moons ofmconv. 

 

uit de 17e  mis. 

 

Praeludium G-Dur, BWV 568 - Johann Sebastian 

Bach 

 

Fantasia f-moll - Georg Philipp Telemann 

 

Christus der ist mein Leben (2 variaties) - Johann 

Gottfried Walther, en Drie variaties over "Op U mijn 

Heiland, blijf ik hopen" - Piet Brakman 

 

Alla polacca - Joop Schouten 

 

Jan Verschuren 

Theo Goedhart 

 

 

 

 



Misintenties 

Margaretha Maria de Geest-Barends Ouders de Goede-Juffermans 

Riet Jongmans-de Winter Bart Klein 

Voor een overleden leerling 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 Jacomijn van Duin 

 

Vieringen komende tijd 
 

 

 Zondag 

19 december 

 

11.15 uur Eucharistieviering en Kinderwoorddienst 

Voorganger: : Pastoor Walter Broeders  Schola 
 

 

 

Zaterdag 

25 december 

1e Kerstdag 

 

11.15 uur Eucharistieviering 

Voorganger: Pastoor Ad van der Helm, pastoor in Zoetermeer  

Hartebrugkoor. Aanmelden verplicht 
 

13 uur Kindje Wiegen 
 

 

Zondag 

26 december 

2e Kerstdag 

 

11.15 uur Eucharistieviering  

Voorganger: Pastoor Walter Broeders  

Schola. Aanmelden verplicht 
 

 

Adventsmarkt voor de moeders van Somalië 
 

Na de viering van vandaag houden de kinderen een marktje voor de 

Adventsactie. Ze verkopen zelfgemaakte Kerststukken, lekkere koekjes en 

aantrekkelijke knutselwerkjes.  Met het ingezamelde geld helpen wij zwangere 

vrouwen, jonge moeders en pasgeboren baby’s in Somalië. Wij rekenen op uw 

steun! 
 

AANMELDEN: voor 1e Kerstdag en 2e Kerstdag 

hartebrugkerk@kpnmail.nl 

Zonder aanmelding  helaas GEEN TOEGANG. 

Wilt u ook een keuze maken tussen 1e of 2e Kerstdag, 

daar er maar 100 plaatsen beschikbaar zijn. 
 

 

 

 

 

Géén concert door het Hartebrugkoor zondag 19 december  
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Beste Parochianen, 
 

Woensdag 8 december vierde de Kerk het Hoogfeest van de Onbevlekte 

Ontvangenis van de Maagd Maria. Patrones van onze Hartebrugkerk. Hoewel het 

Advent is wil ik stilstaan bij dit feest ter ere van Maria. Want wat betekent de 

Onbevlekte Ontvangenis van Maria? Het betekent dat de ziel van Maria vanaf het 

begin van haar conceptie niet bevlekt was met kwaad. Maria werd negen maanden 

later geboren zonder de erfzonde, d.w.z. ze was nooit gericht op het kwaad: gericht 

op het goede zei ze altijd ‘ja’ tegen God. 
 

 

Waarom? – Als Maria bezoek krijgt van de engel wordt zij aangesproken met: 

Verheug U begenadigde: de Messias is op komst. Door deze aankondiging en door 

de heilige Geest, die over haar komt, heeft de erfschuld haar kracht verloren. Bij 

Maria vallen zo de schepping en de begenadiging ineen. Bij haar conceptie was zij al 

begenadigd. Sterker: zij is de begenadigde. Als Christus onze volmaakte Verlosser 

is, dan is Hij niet alleen in staat om te zuiveren, maar ook om te voorkomen en te 

bewaren, zei de Franciscaan Duns Scotus (14 eeuw). Hij heeft dat uit liefde gedaan 

voor de vrouw die Hij had uitverkoren om Zijn moeder te worden, met het oog op 

de menswording. 
 

Meewerken – Op het Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria mogen 

wij ons verheugen op de genadevolle liefde die God aan Maria heeft geschonken.  

Hierdoor kon zij volledig meewerken aan Gods heilsplan en de moeder worden van 

onze Verlosser Jezus Christus. Telkens als wij het Wees Gegroet bidden mogen wij 

ons aan haar voorbeeld spiegelen en bidden op haar voorspraak, dat ook wij open 

staan voor Zijn genade en meewerken aan wat God van ons vraagt. 
 

H. Maria bid voor ons! – Pastoor Walter Broeders 

 

Amnesty International schrijf actie 

Amnesty International organiseert ieder jaar rond de kerstdagen een grote 

schrijfactie voor mensen die om hun overtuiging, godsdienst of geaardheid in de 

gevangenis zitten, vaak zonder neutrale rechtspraak en onder erbarmelijke 

omstandigheden. Over de hele wereld wordt geschreven naar regeringen en de 

mensen zelf  De stapel brieven die dat oplevert is van enorme waarde. Het feit dat 

er aandacht voor deze mensen is resulteert vaak in betere omstandigheden en de 

mensen zelf ervaren steun om vol te houden. Evenals vorig jaar wordt aan ons 

gevraagd de schrijfactie te ondersteunen. Vorig jaar was dat een groot succes. Toen 

zijn er door u meer dan 100 brieven en ruim kaarten geschreven. 

Dit weekend liggen de schrijfpakketten weer achter in de kerk voor u klaar. U kunt 

er een mee naar huis nemen om thuis in alle rust de brieven te schrijven of te typen. 

U kunt deze dan weer bij ons inleveren. Amnesty verzorgt de verzending. 
 

 

 



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  

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 

 
 

QR-code 5/12  € 35,--  Donatiezuil: 5/12  € 164,--  
 

http://www.beeldbankgreccio.nl/

