
 
 
                      WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN  

VAN DE HARTEBRUGKERK LEIDEN 
www.hartebrug.nl 

Jaargang 53 - Nr. 48 
 
 

 
                                                          
 
 
 

 
 

Zondag 27 november 2022 - 11.15 uur 
1e Zondag van de Advent ( Jaar A) 

Eucharistieviering 
Hartebrugkoor 

Voorganger: Pastoor Walter Broeders 
 

 

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

  
uit de Missa in Simplicitate - Hans Leenders 
Kyrië: uit de 8e mis 
 
Praeludium en fuga, G-dur - Felix Mendelssohn 
Bartholdy (8') 
 
Lead me, Lord - Samuel Sebastian Wesley 
Aria - Andrew Carter 
 
Minuetto - Eugène Gigout 
Rorate caeli 
 
Fuga h-Moll, BWV 579 - Johann Sebastian Bach 
 
Jan Verschuren 
Ronald Dijkstra 
 
 

 
Kerstconcert Hartebrugkoor op zondag 11 december om 15.00 uur  Hartebrugkerk 
Programma en wijze van aanmelden, zie de website: www.hartebrugkoor.nl 
Op de zondagen 4 en 11 december zijn ook na afloop van de Eucharistieviering 
kaarten te verkrijgen achter in de kerk. 



Misintenties 
 

    Pater Leo van Ulden ofm Hans en Toos Wijgers – Mandemaker 
    René Verhoeff Jan de Winter 

Fia Preenen – van Leeuwen Elisabeth Marcelis-Hoogeveen 
    Levi Aloysius Visscher Joannes en Maria van Kampenhout 

Bernard Krabbendam     Riet Jongmans-de Winter 
Echtpaar  Cornelisse – de Romijn Janny Compier-de Ridder 
Familie de  Romijn Bart Klein 
Ouders de Goede-Juffermans Margaretha Maria de Geest-Barends 

 
 

Vieringen komende tijd 
 

 
 

Zondag 
4 december 

 

11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst 
Voorganger: Pastoor Walter Broeders 
Schola  
 

 

Zondag  
11 december  
 

 

11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst 
Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv. 
Schola 
 

 

Zondag 
18 december 

 

11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst 
Voorganger: Pater Joachim Oude Vrielink ofm. 
Hartebrugkoor 
 

 

Zaterdag  
24 december 
 

 

Nachtmis om 22 uur 
Voorganger; Pater Thijs Moons ofmconv. 
Hartebrugkoor 
 

 
 
 
 

 

Op zaterdag 10 december is er een grote Adventsactiviteit voor kinderen van alle 
leeftijden in de Romanuszaal, Lange Mare 79. Ouders zijn ook welkom om mee 
te helpen. Van 14 uur en tot 15.30 uur. Wij steken de advents-kaarsjes aan en 
beginnen met een interactief verhaal. Daarna is er een grote keuze aan 
activiteiten zoals kerstkaarten en decoraties maken. Wij hebben activiteiten die 
geschikt zijn voor zowel kleine als grotere kinderen. Een deel van onze knutsels 
willen wij verkopen voor op ons marktje voor de Adventsactie op 18 december.. 
 

 
 

 

Secretariaat tijdelijk alleen telefonisch bereikbaar op vrijdagmorgen van  
10.30 uur tot 13 uur. Andere dagen alléén via email: hartebrugkerk@kpnmail.nl 
Welke regelmatig per dag wordt gelezen en eventueel wordt beantwoord. 
 



Beste parochianen,         Vronesteyn, woensdag 23 november 2022. 
 

Vorige week las u over het onderzoek ‘Samen jong’ van Sabine van der Heijden. Een 
onderzoek naar de vraag: wat maakt dat jongeren zich al dan niet aangetrokken 
voelen tot de kerk en tot het christelijke geloof? We spraken over drie kernwaarden: 
Prioriteit geven aan jongeren, Jezus’ boodschap serieus nemen, Hart hebben voor 
jongeren Nu de laatste drie kernwaarden. 
 

Verantwoordelijkheid geven — Bij jongeren is er een relatie tussen zich betrokken 
voelen en de verantwoordelijkheid die ze krijgen. Het is goed voor jongeren om 
vroeg verantwoordelijkheid te leren dragen. Jongeren vinden het fijn als leiders 
laten merken, dat ze om hen geven, hen accepteren zoals ze zijn en het gewoon leuk 
vinden om met hen op te trekken. Leiders in de kerk zijn er niet om zichzelf te 
dienen of een landelijke beroemdheid te worden, ze zijn er om anderen te laten 
groeien in invloed hebben en invloed doorgeven. Daarbij is een vierslag belangrijk: 
Ik doe – en jij kijkt, Ik doe – en jij doet mee, Jij doet – en ik doe mee, Jij doet – en ik 
ben er als jij mij nodig hebt. 
Zo mogen wij jongeren stimuleren en bemoedigen om verantwoordelijkheid te 
dragen in een gemeenschap, met complimenten en met vertrouwen geven. 
 

Een warme gemeenschap vormen — Een kerkgemeenschap mag een warme 
gemeenschap zijn, waar gastvrijheid hoog in het vaandel staat en een gemeenschap 
van betrouwbaarheid, waar naar jou omgekeken wordt. God is een relatie. God is 
geen eenzaam persoon, maar is een gemeenschap van liefde. Wij kunnen zo’n 
warme gemeenschap zijn als wij ons laten vormen door de Liefde zelf. Persoonlijke 
relaties en de warme gemeenschap gaan vooraf aan geloofsgroei. Nieuwkomers een 
buddy geven, helpt in het stimuleren van een warme gemeenschap.  Samen eten, 
samen op reis gaan, vriendschappen. De kerk van Jezus Christus bestaat uit mensen 
die elkaar niet hebben uitgekozen, maar geroepen zijn om zijn weg te gaan en elkaar 
daarin mee te nemen. 
 

Beste buren zijn — Jonge mensen voelen zich thuis in een gemeenschap, waarin het 
evangelie relevant wordt voor het dagelijks leven. Waarin we bezig gaan met een 
aantal fundamentele vragen. Wat betekent het om christen te zijn in deze wereld? 
Hoe kijken wij tegen allerlei actuele vraagstukken aan? Het is een uitnodiging aan 
ons allen om de houding tot de omgeving open en verwachtingsvol te maken. Wie 
is jouw naaste? Voor wie ben ik een naaste? Hoe gaan wij om met maatschappelijke 
thema’s? Waar willen wij Gods aanwezigheid zichtbaar maken? 
Een gemeenschap vormen waarin jongeren zich thuis voelen, vraagt om een 
luisterhouding. Naar wie zou je moeten luisteren? 
Luister naar God, door samen te bidden, wijsheid te zoeken in de Heilige Schrift en 
door deelname aan de sacramenten. 
En vervolgens: kom van luisteren tot een visie. Gedeelde verhalen is de hoop voor 
de toekomst. De hoop is het koninkrijk van God, nu al reeds te zien onder de 
mensen. Zo bouwen wij aan een kerk van morgen, waar jongeren een plaats krijgen 
en hebben. Lijkt mij een mooie opdracht voor de komende jaren.    Pastoor Broeders. 
uitgebreide versie op https://hhpp-oost.nl/ 2022/11/23/mededelingen-nieuws-23-nov 



 

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. 

Elke vrijdag van 10.30-13 uur  071-5120401 
 andere dagen uitsluitend per email. 

 hartebrugkerk@kpnmail.nl 
website: www.hartebrug.nl 

 
Pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh, 

Bereikbaar op maandag t/m 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 
 

 
Ontvangen gaven: 
Donatiezuil: 20/11  € 88,--  
QR code 20/11  € 32,--  
Collecte: 13/11 € 237.60 
                20/11 € 264.70 
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