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Zondag 3 april 2022 - 11.15 uur
Eucharistieviering en kinderwoorddienst
5e Zondag Veertigdagentijd
m.m.v. de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor
o.l.v. Patrick de Jonge
Voorganger

Pastoor Walter Broeders

vaste gezangen

uit de 17e mis.

voor de mis

Thema en variaties over 'Vater unser im
Himmelreich' - Felix Mendelssohn-Bartholdy

bij het offertorium:

Offertoire - Théodore Dubois

bij de communie:

Herzlich lieb hab ich dich, o Herr - Melchior Schildt

na de zegen:

Allegro maestoso e vivace' uit Sonata II –
Felix Mendelssohn-Bartholdy

organist:
dirigent

Jan Verschuren
Patrick de Jonge

Misintenties
Pater Leo van Ulden ofm

Ouders de Goede-Juffermans

Alice van Dam-Schilder

Bart Klein

Ouders Barning-Overduin

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

Ger Marcellis

Elisabeth Marcelis-Hoogeveen
Vieringen komende tijd

Zondag
10 april

11.15 uur: Eucharistieviering en kinderwoorddienst
Voorganger: Pastoor Walter Broeders
Palmpasen. Hartebrugkoor

Vrijdag
15 April

11 uur: Kruisweg voor kinderen
15 uur: Kruisweg, voorganger Pastoor Walter Broeders
19 uur: Goede Vrijdag plechtigheid.
Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv.

Zondag
17 april

11.15 uur: Eucharistieviering.
Voorganger: Pastoor Walter Broeders
1e Paasdag. Hartebrugkoor

Zondag 3 april houden wij na de Mis een markt voor de Vastenactie: “Bak voor
Guinee!“ Op zaterdag 9 april gaan wij Palmpaasstokken maken in de
Romanuszaal van 13.30 tot 15.00 uur. Wij zorgen voor de stok, het crêpe- papier
en de broodhaan. Breng jij snoep en andere versiering mee? In de pauze is er
limonade. Iedereen is welkom en ouders mogen meedoen!

Op zaterdag 9 april 20 uur zal een concert in de Hartebrugkerk plaatsvinden
door het Utrechts Studenten Koor en Orkest
Na ruim twee jaar brengt USKO eindelijk weer een concert ten gehore: het
programma ‘(On)voltooide tijd’ met Schuberts Achtste Symfonie, Mozarts Requiem
en Liszts Totentanz De stukken verwijzen naar deze onvoltooide coronatijd, door
twee onvoltooide werken: Schuberts Achtste Symfonie, en het Requiem van Mozart.
Met de toevoeging van Liszts Totentanz belooft dit een programma met een
plechtig tintje te worden. . Het USKO staat onder leiding van nieuwe dirigent Stijn
Berkouwer. Kaarten zijn te verkrijgen via usko.nl. en bij aanvang in de kerk

Vronesteyn, woensdag 30 maart 2022
Beste parochianen,
In het evangelie van komende zondag bukt Jezus zich voorover en schrijft in het
zand. Hij had net een gesprek gehad met mensen, die een overspelige vrouw
hebben aangegeven bij Hem. De Joodse wet eist dat zij wordt gestenigd. Maar Jezus
schrijft op de grond. Wat schrijft Hij? Dat zal altijd een raadsel blijven. Hij geeft
daardoor wel ruimte in het gesprek. Dan zegt Hij: ‘Wie van u zonder zonde is, moet
dan maar als eerste de steen op haar werpen’. Jezus bukt weer en schrijft in het
zand. Ze druipen af, één voor één, de oudsten als eerste.
Barmhartigheidsraam — Deze scene uit het evangelie van Johannes wordt prachtig
afgebeeld in een glas-in-lood raad in de kapel van Vronesteyn. Aangebracht in het
Jaar van Barmhartigheid, dat door paus Franciscus in 2015 is geopend.
Barmhartigheid is in de Bijbel een sleutelwoord om te omschrijven hoe God met ons
omgaat, onderstreept paus Franciscus. God roept ons op om barmhartig te zijn.
Vergeving, zegt de paus, is een kracht die nieuw leven opwekt en moed geeft om de
toekomst hoopvol tegemoet te zien.
Licht — Als Jezus zegt: jullie zijn het zout van de aarde en het licht in deze wereld,
dan bedoelt Hij dat wij door elkaar te vergeven, door barmhartig te zijn voor elkaar,
het licht van Jezus laten schijnen in deze wereld. Wij hoeven ons niet te bewijzen dat
wij christenen zijn, maar wij mogen de opdracht van Jezus vervullen en zo Zijn licht
de wereld indragen.
Wat Jezus op de grond schrijft, blijft een groot geheim; voor mij een ruimte om
barmhartig te zijn en zijn licht te verspreiden in de wereld van vandaag.
Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders

Met spoed gevraagd vrijwilligers voor de
schoonmaak van de kerk en kapel op
vrijdagmorgen
en
voor de uitbreiding van de koffiezetgroep
voor de 1e en 3e zondag van de maand.
Opgeven bij het secretariaat

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
Collectes: QR-code: 27/3 € 40,-- Donatiezuil: 27/3 € 166,20/03 € 263.35 (doopviering) en 27/03 € 92.75

