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Zondag 10 juli 2022 - 11.15 uur 
Eucharistieviering 

15e zondag door het jaar 
  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 8ste mis.  
 
Sonatine voor orgel - Joop Schouten 
 
Canzon G-dur, FbWV 305 - Johann Jacob Froberger  
 
Allegro cantabile uit Symphonie V - Charles-Marie 
Widor 
 
Toccata - Eugène Gigout 
 
Jan Verschuren 
Ronald Dijkstra 

 

 

 

 

t/m 31 augustus is het secretariaat telefonisch alleen bereikbaar op vrijdag van 
10.30 uur tot 12.30 uur. Voor dringende noodzaak 06-53712650 (Wim Barning). 
Email: hartebrugkerk@kpnmail.nl wordt regelmatig gelezen en eventueel ook 
beantwoord. 
 

 

mailto:hartebrugkerk@kpnmail.nl


 
Misintenties 

 

Pater Leo van Ulden ofm Ouders de Goede-Juffermans 
    René Verhoeff Bart Klein 

Margaretha de Geest-Barends Hans en Toos Wijgers – Mandemaker 
Riet Jongmans-de Winter Jan de Winter 

    Levi Aloysius Visscher Elisabeth Marcelis-Hoogeveen 
Bernard Krabbendam Joannes en Maria van Kampenhout 
Henk Hack Fia Preenen – van Leeuwen 
Echtpaar  Cornelisse – de Romijn Familie de  Romijn 
Giovanni Ammazzini Corry Koren-Hulsbosch 
Jacomijn van Duin Pater Kees van Haasteren CssR 

 
 

Vieringen komende tijd 
 

 

Zondag  
17 juli 
 

 

11.15 uur: Eucharistieviering 
Voorganger: Pastoor  Jeroen Smith 
Hartebrugkoor 
 

 

Zondag 
24 juli 

 

11.15 uur: Eucharistieviering  
Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv. 
Schola van het Hartebrugkoor 
 

 

Zondag 
31 juli 
 

 

11.15 uur: Eucharistieviering  
Voorganger: Pater Rob Hoogenboom ofm 
Hartebrugkoor 
13.15 uur Doopplechtigheid van Hailey Struijk 
Voorganger: Diaken Gerard Clavel 
 

 

Zondag 
7 Augustus 
 

 

11.15 uur; Eucharistieviering 
Voorganger: Pastor Jaap van der Bie 
Schola van het Hartebrugkoor 
 

 

Zondag  
14 augustus 
 

 

11..15 uur Eucharistieviering 
Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv. 
Hartebrugkoor 
 

 

Zondag  
21 Augustus 
  

 

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

 
 
 



Deze zomer op katholiekleven.nl: Bisschoppen over de synodale Kerk 
 

Tijdens de WJD@Home op Ameland gingen jongeren, na een toelichting door Mgr. 
Van den Hout, in gesprek over de thema's van de bisschoppensynode.  
 

Vragen aan de bisschoppen rond de bisschoppensynode ‘Voor een synodale Kerk’ 
 

Wat is een synodale Kerk en waarom is het voor de Kerk belangrijk om synodaal te 
zijn? Hierover gaan de bisschoppen deze zomer in een reeks video’s in gesprek met 
katholiekleven.nl. De gesprekken vinden plaats naar aanleiding van de diocesane 
fase van de bisschoppensynode ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, 
missio’. De video’s, zeven in totaal, verschijnen in juli en augustus op 
katholiekleven.nl, rkkerk.nl en de bisdomwebsites. 
 

Op 17 oktober startte in bisdommen wereldwijd de diocesane fase van de 
bisschoppensynode. In elk bisdom vonden op uitnodiging van paus Franciscus 
gesprekken plaats over onderwerpen en richtvragen die vanuit Rome werden 
aangereikt. 
 

In Rome coördineert het Secretariaat van de Algemene Bisschoppensynode het 
proces van voorbereiding. De bisschoppen ontvingen een ‘Vademecum’ met 
praktische richtlijnen voor de diocesane fase. Hierin was een belangrijke rol 
weggelegd voor alle gelovigen. En ook voor de bisschoppen, waarover werd 
gezegd: “Hun charisma van onderscheiding roept hen om authentieke bewakers, 
vertolkers en getuigen te zijn van het geloof van de Kerk.” 
 

De diocesane fase stond in het teken van luisteren en dialoog. Voor de zomer 
rondden de bisschoppen het verslag van de gesprekken af. Dat verslag moest meer 
dan een samenvatting zijn. Als synthese moest het ook onderscheiding zijn. De 
bisschoppen werden gevraagd met hun diocesane verslag in te brengen “wat kan 
bijdragen aan de volgende fase van het synodale proces.” 
 

Wat hebben de bisschoppen gehoord in de gesprekken? Wat zijn volgens hen 
belangrijke uitdagingen als het gaat om communio, participatio, missio? 
 

Aan het eind van dit jaar gaan de bisschoppen op ad limina bezoek (van 7 tot en 
met 12 november). In Rome vieren ze samen de eucharistie bij de graven van de 
apostelen, ze hebben een ontmoeting met de paus en bezoeken diverse dicasteries 
(‘ministeries’) van de curie. Hoe zien de bisschoppen het ad limina bezoek als een 
uiting van de synodale Kerk?  Uit Nieuws van het bisdom Rotterdam 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Onze jongste bezorger van Rondom 
Petrus en Paulus Marco,  
en hij is ook tevens met z’n broertje de 
nieuwe misdienaar . 
 
Tot de volgende Rondom Petrus en 
Paulus, 11 september a.s. 



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 alleen op vrijdag van 10.30 – 12.30 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:  19/06 € 217.85 26/06 € 238.90  
      03/07 € 352.45  Donatiezuil: 3/7  € 81,-- 
                                QR code 3/7 € 30,--    

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

