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Zondag 1 januari  2023 – 11.15 uur 
Eucharistieviering 

Heilige Maria, Moeder van God 

de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor 

Voorganger: Pastoor Ad van der Helm 
 

 

 

vaste gezangen: 
 
 

voor de mis: 
 

bij het offertorium: 

 

bij de communie: 

 

na de zegen: 

 

organist: 

dirigent: 

  

uit de achtste mis. 

 

Votre bonté grand dieu - Claude Balbastre 

 

Noël de la Haute-Normandie - Jean Bouvard 

 

Nu sijt willecome, Jesu, lieven Heer - Flor Peeters 

 

In dulci jubilo - Hendrik Andriessen 

 

Jan Verschuren 

Ronald Dijkstra 

 

 
 

Vriendjes van Franciscus gaan verder met het thema “De 5 Zintuigen” 

Op zaterdag 14 januari van 15.30 – 17 uur Deze catecheseclub is voor kinderen 

vanaf groep 5 maar broertjes en zusjes vanaf groep 4 zijn ook van harte welkom. 

Bijsacristie van de Hartebrugkerk, ingang Lange Mare 79. Contact via Victoria 

Twist: vj.twist@kpnplanet.nl. 
 

 

mailto:vj.twist@kpnplanet.nl


Misintenties 

 
    Pater Leo van Ulden ofm Hans en Toos Wijgers – Mandemaker 

    René Verhoeff Jan de Winter 

Fia Preenen – van Leeuwen Elisabeth Marcelis-Hoogeveen 

    Levi Aloysius Visscher Joannes en Maria van Kampenhout 

Bernard Krabbendam     Ibrahim Abdulkader 

Echtpaar  Cornelisse – de Romijn Janny Compier-de Ridder 

Familie de  Romijn Bart Klein 

Ouders de Goede-Juffermans Alice van Dam-Schilder 

Ger Marcellis Giovanni Ammazzini 
 

 

Vieringen komende tijd 
 

 

 

 

Zondag  

8 januari 

 

 

11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst 

Voorganger: Pater Tijs Moons ofmconv. 

Hartebrugkoor 

Na de Eucharistieviering  

Nieuwjaars receptie in de Romanuszaal. 
 

 

Zondag  

15 januari 
 

 

11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst 

Voorganger: Pater Joachim Oude Vrielink ofm 

Schola 
 

 

Zondag  

22 januari 
 

 

11.15 uur Eucharistieviering 

Voorganger: Pastoor Walter Broeders 

Hartebrugkoor 
 

 

Zondag  

29 januari 

  
 

 

11.15 uur Eucharistieviering speciaal voor gezinnen 

Voorganger: Pastoor Walter Broeders 

Schola 
  

 

 

 

Op 3 januari is Cora Geerlings, ons koorlid en lectrice jarig. Zij is gisteren 

overgebracht van het LUMC naar revalidatie Wijckerslooth te Oegstgeest en het  

zou mooi zijn als wij haar een kaartje kunnen sturen (beterschap of verjaardag).  

Ter ondersteuning in een voor haar zeer zware tijd. 

Cora Geerlings, Van Wijckersloothplein 1, 2341 BB Oegstgeest 
 

 
 

NIEUWJAARSRECEPTIE: op zondag 8 januari a.s. 

na de eucharistieviering van 11.15 uur in de Romanuszaal 
 

 



Beste parochianen,              Vronesteyn, woensdag 28 december 2022. 
 

Met velen hebben wij het kerstfeest gevierd. Wij hebben het kerstkind in de kribbe 

gelegd, de voerbak, waar de dieren hun voeding vinden. Zo mogen wij beseffen en 

ervaren dat Jezus hét voedsel is voor ons leven. In Jezus toont de Vader zich een 

liefhebbende God, die ons tot zijn kinderen maakt en ons voedt met zijn tedere 

liefde.  Die voeding mogen wij niet vergeten. Hij is ons voedsel, bijzonder in de 

eucharistie. Hij schenkt ons de kracht, de genade om ons leven inhoud te geven, niet 

alleen voor onszelf, maar voor een ieder die wij kennen of op ons pad komt. 
  

 

Nog een virus! —Naast Covid is er nog een ander virus gaande in deze wereld. Het 

virus van de oorlog! Oorlog geeft onschuldige slachtoffers, zaait onzekerheid in de 

wereld en heeft voor eenieder repercussies, denk maar aan de graanproblemen of 

de brandstofprijzen. We hebben een vaccin gevonden voor het Coronavirus. Dat 

vaccin maakt de samenleving weer leefbaar, maar voor de oorlog zijn nog geen 

adequate oplossingen gevonden. Zeker, er is één verschil: het oorlogsvirus komt 

niet van buiten, maar van binnen. Gewelddadige conflicten ontstaan door de 

gebrokenheid van mensen, door onze fouten en tekorten. 
 

Wel of geen vaccin — Het vaccin voor dit oorlogsvirus mogen wij vinden in de 

kribbe van Bethlehem, waar Jezus ligt. Hij leert ons om samen te werken – als 

gemeenschap, niet als eenlingen – aan een wereld van vrede en toekomst. Om dat 

vaccin te kunnen ontvangen, zegt paus Franciscus, moeten wij ons hart bekeren en 

beseffen dat wij Hem nodig hebben om ons hart te zuiveren van elke 

ongerechtigheid. In het klein en in het groot! 
 

2023 — Paus Franciscus heeft drie raadgevingen voor ons, nu we weer aan een 

nieuw jaar beginnen: 

• Blijf samen streven naar vrede en recht. Alle problemen in de wereld staan 

niet op zichzelf, maar hebben met elkaar te maken. Draag verantwoordelijkheid 

voor elkaar en werk mee, in het klein en in het groot.  

• Draag zorg voor het gemeenschappelijk huis de aarde en werk mee om de 

klimaatsverandering aan te pakken. Wanneer wij de woorden van Franciscus van 

Assisi in zijn Zonnelied nazeggen: God zij geprezen (Laudato si) voor 'onze Zuster, 

Moeder Aarde', dan moeten we haar ook ondersteunen!  

• Bestrijd het virus van de ongelijkheid en garandeer voedsel en fatsoenlijk 

werk voor ieder mens. Zorg goed voor hen die moeten vluchten,  in het klein en in 

het groot.  

Door hieraan mee te werken, met een altruïstisch verlangen, geïnspireerd door 

Gods oneindige en barmhartige liefde, gevoed door het voedsel liggend in de 

kribbe, zullen we in staat zijn een nieuwe wereld op te bouwen en bij te dragen aan 

de opbouw van het Koninkrijk van God, dat het Koninkrijk van liefde, 

gerechtigheid en vrede, aldus onze paus. 
  

Mogen Maria de moeder van Jezus en de Koningin van de Vrede, voor ons pleiten 

en voor de hele wereld. 

Voor u alvast, op weg naar de jaarwisseling: Een gezellige jaarwisseling en een 

Zalig en gezegend 2023!                      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. 

Elke vrijdag van 10.30-13 uur  071-5120401 

 andere dagen uitsluitend per email. 

 hartebrugkerk@kpnmail.nl 

website: www.hartebrug.nl 
 

Pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh, 
Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 

: 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 

 

                      Ontvangen gaven: 

                      Donatiezuil: 24/12 €208 – 25/12 €159  

      QR code 24/12  € 45. – 25/12 € 82. 

      Collecte: 24-25/12 € 1751.60 

      11/12 € 250.50   18/12 € 286.10 

mailto:hartebrugkerk@kpnmail.nl
mailto:m.dehoogh@hotmail.com
http://www.beeldbankgreccio.nl/

