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Zondag 15 mei 2022 - 11.15 uur
Eucharistieviering
Vijfde Zondag van Pasen met kinderwoorddienst
Hartebrugkoor
o.l.v. Ronald Dijkstra
Voorganger

Pastoor Walter Broeders

vaste gezangen

Missa in Honorem S. Nicolai van Leopold Rombach.

voor de mis

Magnificat VIII Toni - Heinrich Scheidemann

bij het offertorium:

Ave Maria – Paolo Pandolfo

bij de communie:

Ave verum corpus – Wolfgang Amadeus Mozart
Prière à Notre Dame - Léon Boëllmann

na de zegen:

Final uit Symphonie II - Charles-Marie Widor

organist:
dirigent

Jan Verschuren
Ronald Dijkstra

Misintenties
Pater Leo van Ulden ofm

Ouders de Goede-Juffermans

Ger Marcellis

Bart Klein

Marie José en Denis Schils-Rommens

Hans en Toos Wijgers – Mandemaker

Giovanni Ammazzini

Fia Preenen – van Leeuwen

Corrie Koren – Hulsbosch

Elisabeth Marcelis-Hoogeveen

Henk Hack

Joannes en Maria van Kampenhout

Levi Aloysius Visscher

Jacomijn van Duin

Bernard Krabbendam
Echtpaar Cornelisse – de Romijn

Familie de Romijn

Vieringen komende tijd
Zondag
22 mei

11.15 uur: Eucharistieviering
Voorganger: Pater Rob Hoogenboom ofm
Oud-provinciaal Franciscanen uit Amsterdam
Projectkoor "Missa Ritmica" o.l.v. Theo Goedhart

Donderdag
26 mei

10 uur: Eucharistieviering in St. Petruskerk
Voorganger: pastoor Ad van der Helm

Zondag
29 mei

11.15 uur: Eucharistieviering met Eerste Heilige Communie
Voorganger: Pastoor Walter Broeders
Hartebrugkoor- Gezinsmis

Zondag
5 juni

11.15 uur: Eucharistieviering en kinderwoorddienst
1e Pinksterdag Voorganger; Pastoor Walter Broeders
Hartebrugkoor

NACHT VAN DE VLUCHTELING
Een Laudato Si’-team uit onze parochie gaat deelnemen aan de Nacht van de
Vluchteling in de nacht van 18 op 19 juni. Door 40 kilometer te wandelen wil het
team geld ophalen voor de Stichting Vluchteling. De eerste deelnemers aan ons
team hebben zich aangemeld en aan donaties zijn we bij de € 300,00 al gepasseerd.
Belangrijk is dat iedereen die als lid van ons team wil meewandelen zich nu
aanmeldt, dan kan iedere wandelaar beginnen met het werven van donaties en
kunnen we een of meerdere trainingswandelingen gaan plannen
Wil je meedoen? Meld je dan aan op: www.nachtvandevluchteling.nl Ook als je
niet meewandelt, kun je via deze site de actie steunen door het team, of een
specifieke loper uit het team, te sponsoren. Meer informatie op www.rkleiden.nl, of
neem contact op met Jan Akerboom via janakerboom@casema.nl

Vronesteyn, woensdag 11 mei 2022.
Beste parochianen,
Titus Brandsma wordt door vele mensen een icoon van hoop genoemd. Hij groeide
op in Friesland en werd priester in de orde van de karmelieten. Titus kwam in zijn
leven op voor de naastenliefde. Het ging bij hem niet om het recht van de sterkste,
maar om de liefde voor elkaar. Hij leefde in een periode waarin het nationaalsocialisme opkwam en juist in de Tweede Wereldoorlog komt Titus op voor de
vrijheid van de katholieke pers. Maar hij moet zwijgen.
Dachau — Zijn stem werd voor de bezetter te gevaarlijk. Hij wordt gearresteerd en
via het Oranjehotel (de gevangenis in Scheveningen), Amersfoort en Kleef wordt hij
gedeporteerd naar het concentratiekamp Dachau in Duitsland. Daar bad hij voor
zijn vervolgers, was vriendelijk voor zijn beulen. Daar zag hij in iedere mens, ook in
de heidense mens met de verwrongen ideologie, een schepsel van God. Hij is
gestorven in het concentratiekamp in Dachau door een dodelijke injectie.
Liefde — Pater Titus leefde het evangelie. Hij komt op voor de waardigheid van
iedere mens. De nazi’s konden hem en zijn medemensen martelen en vernederen,
maar hij voelde zich geborgen door Christus. ‘Een nieuw gebod geef ik U, hebt
elkaar lief!’ Dat zegt Jezus tegen zijn leerlingen komende zondag in het evangelie.
Elkaar liefhebben, zegt Jezus, zoals Ik jullie heb liefgehad. De liefde van Jezus is
dienstbaarheid en vergeving. Titus was er voor de zwakke mens in nood. Hij hielp,
ondanks zijn eigen zwakte en was dienstbaar voor zijn medegevangenen. Daarbij
heeft hij nooit iemand iets betaald gezet. Zelfs voor de beulen was hij goed en wilde
hen vergeven.
Jezus — De liefde die wij voor elkaar mogen hebben, vindt zijn oriëntatiepunt in
Jezus zelf. Aan Jezus’ liefde voor ons, kunnen wij de liefde tot elkaar toetsen. Dat
heeft Titus in zijn leven waargemaakt. Voor ons is hij een groot voorbeeld. Zondag
15 mei wordt hij door paus Franciscus heilig verklaard. Dat betekent dat wij al onze
intenties bij hem mogen neerleggen, in het gelovige vertrouwen dat hij dicht bij God
is.
Heilige pater Titus, bid voor ons.
Met vriendelijke groet
Pastoor Walter Broeders
MINI-EXPOSITIE TITUS BRANDSMA
Op zondag 15 mei wordt pater Titus heiligverklaard. Rondom deze dag is er een
mini-expositie te zien in de Hartebrugkerk. In de periode van 7 tot en met 22 mei,
elke dag tussen 10 en 15 uur. Zeer de moeite waard!

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 (Wim Barning ofs)
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: QRcode: 8/5 € 15,-Donatiezuil: 8/5
€ 89,--

