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Zondag 29 mei 2022 - 11.15 uur 
Eucharistieviering met Eerste Heilige Communie 

Zevende Zondag van Pasen  
het Hartebrugkoor 

o.l.v.  Ronald Dijkstra 
 

 

Voorganger   

vaste gezangen 
 

voor de mis 
 

openingslied 
 

bij het offertorium: 
 

bij de communie: 
 
 
 

na de communie 
 

na de zegen: 
 
 

organist: 
dirigent 
 

 

Pastoor Walter Broeders 
 

uit de Missa ritmica van Theo Goedhart..   

Danse rythmique - Ronald de Jong 
 

De Dag gaat open 
 

Giga - Johann Sebastian Bach 
 

Orgelmuziek gevolgd door het lied: 
Lead me Lord -S. Wesley gezongen door koor en  
Solist 
 

Ave Maria -H. Cuijpers 
 

Slotlied – zolang er mensen zijn 
Sortie - Théodore Dubois 
 

Jan Verschuren 
Ronald Dijkstra 
 

 

Vrijdag 3 juni a.s. om 20 uur concert in onze kerk. 
Gregorian Grace biedt met Arte Chorale een unieke en zeer 
emotionele koorervaring, een tijdreis van het gregoriaans gezang 
van de oudheid tot heden. Zie info achter in de kerk. 



 
Misintenties 

 

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

Denise Marie Sharpe 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  
Wilhelmus Barning Marianne Engels 

 
 

Vieringen komende tijd 
 

 
 

Zondag 
5 juni 

 

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

 

Zondag 
12 juni 
 

 

11.15 uur: Eucharistieviering   Heilige Drie-eenheid 
Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv. 
Schola van het Hartebrugkoor 
 

 

Zondag 
19 juni 
 

 

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

 
 

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. 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 

 

mailto:janakerboom@casema.nl


 
OP BEDEVAART NAAR KEVELAER MET 

PASTOOR BROEDERS  (29-31 AUGUSTUS) 
 

Beste parochianen, 
 

Op maandag 29 augustus a.s. gaat het Groene Hart samen met Leiden e.o. op 
bedevaart naar Kevelaer. Al sinds 1642 wordt er in deze plaats een wonderbaarlijk 
genadebeeld (een ets) van de Maagd Maria vereerd. Dit genadebeeld staat bekend 
als de ‘Consolatrix Afflictorum’: de Troosteres der Bedroefden. 
 

Handelsreiziger Hendrick Busman was in 1641 op weg van Weeze naar Geldern en 
bad bij het hagelkruis op een kruising vlakbij het gehucht Kevelaer, toen hij tot 
driemaal toe een oproep van Maria hoorde: “Op deze plek moet je voor mij een 
kapelletje bouwen!” Dat is gebeurd! 
 

Zo komen er tot op de dag vandaag vele mensen naar dit bekende 
Mariabedevaartsoord! Gaat u mee op de bedevaart? 
 

Het programma biedt gezamenlijke vieringen, de Kruisweg wordt gelopen en 
gebeden en er is een lichtprocessie. Maar ook de ontmoetingen zijn belangrijk 
tijdens de maaltijden en de avond.  
U kunt zich opgeven vóór 1 juli a.s. of informatie inwinnen bij Wim Barning ofs, 
via email: wimbarning@ziggo.nl of per telefoon: 06 – 53712650. 
Achter in kerk liggen speciale aanmeldingsformulieren. 
 

Zelf maak ik ook een groot deel van de bedevaart mee. Dinsdagavond is er een 
pontificale hoogmis met onze Bisschop Mgr .J H.J. van den Hende  
Het is altijd heel mooi om met parochianen op bedevaart te gaan. 
 

Ik hoop u te ontmoeten — Pastoor Walter Broeders 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bidden — Met Hemelvaartsdag begint de Pinksternoveen op weg naar Pinksteren. 
Negen dagen bidden om de Geest, de Heilige Geest, opdat wij christenen het mogen 
ontvangen. De Heilige Geest daalde niet alleen over de apostelen, maar ook over 
ons Christenen, bij ons Vormsel. En laat dat vormsel geen gebeuren zijn van heel 
lang geleden, maar een gebeuren dat we elke dag ervaren. Laat de Heilige Geest 
dus ook in ons werken. Laten wij ons er dus goed van bewust zijn dat Hij ook ons in 
herinnering brengt wat Jezus gezegd en gedaan heeft. 
 

Medemens — Daarbij zal de Heilige Geest ons vertrouwen geven in onze 
medemens en vanuit dat vertrouwen mogen wij deelnemen aan onze gemeenschap, 
aan onze samenleving. Bouwstenen zijn van liefde en trouw, van vergeving en 
verzoening. En als ons vertrouwen wordt beschaamd, en dat gebeurt, dan vraagt de 
Heer om het uit te praten, te vergeven en opnieuw te beginnen. Vertrouwen over en 
weer hebben wij nodig, want Gods liefde woont in ons, zodat we vertrouwen en 
vrede ervaren die Jezus ons heeft nagelaten. 
 

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: 22/5  € 27,--   
Donatiezuil: 22/5  € 124,-- 

 

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

