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Zondag 12 Juni 2022 - 11.15 uur 

Eucharistieviering 

Heilige Drie-eenheid  

 de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor  

Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv. 
 

 

vaste gezangen 
 

voor de mis 
 

bij het offertorium: 
 

 

bij de communie: 
 

 

na de zegen: 

 
organist: 
dirigent 

 
uit de 8e mis 
 

Passacaglia - Dietrich Buxtehude  
 

 

 

Voluntary II - John Stanley  
 

Partita sopra 'O Gott du frommer Gott', BWV 767 - 

Johann Sebastian Bach  
 

Fuga C-dur - Dietrich Buxtehude  

 
Jan Verschuren 
Patrick de Jonge 

 

 

Vrijdag 24 juni om 20 uur. Het CREA Orkest speelt een programma vol ouvertures: 

Nature, life, love trilogie van Dvorak, Cyrano de Bergerac van Wagenaar, Die 

Meistersinger von Nürnberg van Wagenaar en The Cuban Ouverture van 

Gershwin. Voor kaarten:https://digitalekaartverkoop.nl/evenement/het-crea-orkest-

24-juni-hartebrugkerk-leiden/ 



Misintenties 
 

Pater Leo van Ulden ofm Ouders de Goede-Juffermans 

    René Verhoeff Bart Klein 

Riet Jongmans-de Winter Hans en Toos Wijgers – Mandemaker 

Giovanni Ammazzini Jan de Winter 

    Corrie Koren – Hulsbosch Elisabeth Marcelis-Hoogeveen 

Henk Hack Joannes en Maria van Kampenhout 

Levi Aloysius Visscher Jacomijn van Duin 

Bernard Krabbendam Fia Preenen – van Leeuwen 

Echtpaar  Cornelisse – de Romijn  Familie de  Romijn  

Margaretha Maria de Geest-Barends Marieke Hartendorf 

 
 

Vieringen komende tijd 
 

 

 

Zondag 
19 juni 
 

 

11.15 uur: Eucharistieviering  met Kinderwoorddienst 
Sacramentsdag. 
Voorganger: Pater Adri Kortekaas OSB. 
Hartebrugkoor 
15.00 uur Doopplechtigheid van Daniël Oldenhof 
Voorganger: Pastoor Walter Broeders 
 

 

Zaterdag  
25  juni 
 

 

11.30 uur Huwelijksviering van  
Ruud de Vaan en Sanne Daemen 
tevens Doopplechtigheid van Lucas de Vaan 
Voorganger: Pastoor Broeders 
 

 

Zondag 
26 juni 

 

11.15 uur: Eucharistieviering  
Voorganger: Pastoor Walter Broeders 
Schola van het Hartebrugkoor 
 

 

Zondag  

3 juli 
 

 

11.15 uur: Eucharistieviering 

Voorganger: Pastor Jaap van der Bie 

Hartebrugkoor 
 

 
 

Museum Greccio 
 

Jan van Loon sr. is al vele jaren de drijvende kracht van dit unieke museum onder 

de Hartebrugkerk:www.museumgreccio.nl Het museumbestuur is naarstig op zoek 

naar mensen die willen helpen de collectie van religieuze voorwerpen te koesteren 

en te tonen aan belangstellenden. Jan geeft graag informatie: 

janvanloonsr@casema.nl of tel. 071 5140381. 

 



Vronesteyn, woensdag 8 juni 2022 

 
Beste parochianen, 
 

Nu wij Pinksteren hebben gevierd en de paaskaars hebben gedoofd, vervolgen wij 

onze weg. Pinksteren heeft ons de Geest gegeven om op tocht te gaan om onze 

gemeenschappen in geloof te versterken. Op weg te gaan naar de ander met twee 

open handen om de ander tegemoet te treden. Handen die gevuld zijn met de 

aanwezigheid van onze God, die is Vader, Zoon en Geest, handen die gevuld zijn 

vol met empathie met het leven van de ander. 
 

Vader — Als wij God Vader noemen, beseffen wij dat Hij staat aan het begin van 

ons leven. Ieder mensenleven komt voort uit Zijn leven. Heel Gods schepping is 

vervuld met zijn levensadem. Dat horen wij in de eerste lezing. Mozes vertelt in de 

Schrift over zijn volk, over het verleden, de schepping, maar ook de bevrijding uit 

de slavernij. Hij roept de mensen op hun Heer en God te erkennen, die dat heeft 

gedaan, maar dan in het heden en spiegelt hun een mooie toekomst voor. 
 

Zoon — We mogen God, Vader en Schepper ontmoeten in Jezus Christus. Door de 

doop zijn wij verbonden met Jezus zelf! Hij is goddelijke liefde in menselijke vorm. 

Wie de Zoon ziet, ziet de Vader. Jezus opende voor ons de poorten van de hemel, 

voor ons en voor iedereen, die gelooft en zich laat dopen. Zijn liefde is zo groot, dat 

Hij aan het kruis onze relatie met God herstelde en ons teruggebracht in de armen, 

in de liefde, van de Vader. Hij redde ons van zonde en dood en zette ons op weg 

naar een wereld van blijvende vrede. 
 

Geest — De heilige Geest, de derde Persoon, is een goddelijk geschenk, dat de 

Vader en de Zoon ons geven om ons in waarheid door het leven te leiden. Hij 

leert ons Gods geest, dat wil zeggen Gods manier van denken en doen. Hij is in ons, 

werkt in ons, en daardoor worden wij liefdevoller, geduldiger en vreugdevoller. Hij 

helpt ons om andere mensen te begrijpen en te troosten, geeft ons goede ideeën 

voor de dag die gaat komen. Hij kan ons ook energie geven om de dingen, die wij 

moeten doen, goed en liefdevol te doen. 
 

Duurzame energie — Veel mensen hebben het vandaag de dag geregeld over 

duurzame energie. Wel, wij, christenen, dragen in ons de meest duurzame energie, 

die er bestaat: Gods heiligmakende genade. De drie-eenheid leert ons dat God geen 

verre God is zoals in het Oude Testament ervaren. Door Jezus is ons denken over 

God radicaal veranderd. God is niet alleen ver boven ons, almachtig, onbereikbaar 

en onaanraakbaar. Gods is dichtbij, wij mogen zijn kinderen zijn. God wil 

bovendien bemind worden, niet als Hoog boven de wolken, maar in mijn naaste, in 

iedere mens die ik ontmoet. God wil niet zozeer hoog boven ons zijn, maar diep in 

ons innerlijk, in ons hart, in ons denken en voelen, in ons spreken en doen. God wil 

één zijn met ons. 
 

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. 

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: QR- code: 5/6  € 33,--   

Donatiezuil: 5/6  € 105,-- 

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

