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Zondag 10 april 2022 - 11.15 uur 
Eucharistieviering en kinderwoorddienst 

Palmzondag 
Hartebrugkoor  o.l.v. Ronald Dijkstra 

 

 
Voorganger 
  
vaste gezangen 
 
voor de mis 
 
 
 
bij het offertorium: 
 
 
bij de communie: 
 
 
na de zegen: 
 
 
organist: 
dirigent 
 

 
Pastoor Walter Broeders 
 
Missa in Honorem S. Nicolai – Leopold Rombach 
 
Cortège - Louis Vierne en 
Pour la fête des Rameaux 'Hosanna Filio David' - 
Jeanne Joulain 
 
 Ingrediente Domino - George Malcolm 
 Spitfire Prelude - William Walton 
  
I am the bread of life - Noel Rawsthorne 
Elévation - Théodore Dubois 
 
Praeludium h-moll, BWV 544/1 - Johann Sebastian 
Bach 
 
Jan Verschuren  
Ronald Dijkstra 

 



 
Misintenties 

 

Pater Leo van Ulden ofm Ouders de Goede-Juffermans 
Pater Jan van Duijnhoven ofm Bart Klein 
Margaretha Maria de Geest-Barends 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 
Angelieke Maria Wehberg Elisabeth Marcelis-Hoogeveen 
José Ramon Miguel Solognier Riet Jongmans-de Winter 

 

 
Vieringen komende tijd 

 
 

 

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 
Hoogfeest van  Pasen. Hartebrugkoor 
 

 

Vrijdag  
22 april 

 

16  uur Huwelijksviering van  
Roos Elisabeth van Wetten & Hendricus Jacobus Jozef Biesjot  
Voorganger: Pater Coert Biesjot OSB 
 

 

Zondag  
24 april 

 

11.15 uur: Eucharistieviering.  
Voorganger: Pastoor Walter Broeders 
Schola 
 

 

Zondag  
1 mei 

 

11.15 uur: Eucharistieviering en kinderwoorddienst 
Voorganger: Pater Kortekaas OSB 
Hartebrugkoor 
 

 
 

 

Volgende week zondag 1e Paasdag is er hoogstwaarschijnlijk geen livestream 
uitzending. Helaas zijn alle mensen in ons livestream-team 1e Paasdag 
verhinderd.  U kunt er dus van uit gaan dat er 1e Paasdag geen livestream is. 
Maar iedereen is ook meer dan welkom hier in de kerk. 
 

 

 

Opbrengst van het marktje voor de Vastenactie: “Bak voor Guinee!“  was € 188,- 
 

 



 
 
Vronesteyn, woensdag 6 april 2022. 
 

Beste parochianen, 
 

Wat zou het mooi zijn voor ons als christenen om in een tijdmachine te stappen en 
uit te stappen in de tijd van Jezus. Wij stonden langs de weg in Jeruzalem en riepen 
Hem toe en begroetten Hem. Wat zouden we dan ervaren en voelen? Wie is die 
Jezus? Wat een mensenmassa! 
 

KRO – En inderdaad: er is wat aan de hand daar in Jerusalem. De mensen 
verdringen zich. Vele mensen aan de kant en zie daar is de KRO met een 
cameraman. Wie is Jezus voor jou? De man met het gele overhemd zegt: 'Hij is voor 
mij een wonderdoener. Hij heeft zoveel gedaan. Zieken beter gemaakt, een man die 
wonderen kon doen met vijf broden en twee vissen'. Een ander zei: 'Hij is de man 
op wie wij zo lang gewacht hebben. Geen Romeinen meer,  geen onderdrukkers, 
werkelijk vrij'.   

Fouten – Daar langs de weg staat ook een vrouw. Ze zegt: 'Hij, die man daar op de 
ezel, Hij heeft mij het gevoel gegeven, dat ik er mag zijn. Hij heeft mijn fouten 
vergeven en gezegd: "zondig niet meer".' 'Ja, dat klopt', zegt een de man naast haar. 
'Hij heeft mij gevraagd goed te zijn voor elkaar. Gods liefde te verspreiden. "En alles 
wat je voor anderen doet, dat heb je dan voor Mij gedaan", heeft Hij gezegd. En ik 
geloof Hem op zijn woord!' 'Hij brengt ons allen bij de Vader,' zei een ander.    

Hotel – De stoet gaan voorbij. De mensen zwaaien en juichen. Dan verdwijnt Jezus 
op zijn ezel uit het zicht. Waar gaat Hij naar toe? Bij wie zal Hij logeren. In welk 
hotel zal Hij overnachten. De mensen gaan naar huis en wachten de berichten af. 
Het leven van alledag wacht. 
 

Anders – Zou het wat zijn als wij een tijdmachine hebben? Maak het geloven dan 
gemakkelijker? Zou het echt iets uitmaken als wij inderdaad op de dagen voor het 
Joodse Paasfeest een man op een ezel Jeruzalem binnen zouden zien komen? Wij 
weten hoe het verhaal afloopt; dat wisten zij toen in het jaar 33 niet. Maar maakt dat 
iets uit?  Zijn wij anders dan de mensen die 2000 jaar geleden langs de weg stonden? 
 

De Goede Week – Wij hebben een tijdmachine om Jezus te leren kennen: de Bijbel. 
Als we Hem willen volgen, hoeven we alleen maar te lezen, te overdenken en te 
vieren in de kerk. Juist in de Goede Week. 
 

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 kan 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:  3/4  € 25,--   Donatiezuil: 3/4  € 112,-  
 

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

