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Zondag 16 oktober 2022 - 11.15 uur 

Eucharistieviering en kinderwoorddienst 

29e zondag door het Jaar 

het koor van de Parochie De Goede Herder Amsterdam  

en het Hartebrugkoor 

Voorganger: Pastor Jaap van der Bie 
 

 

 

vaste gezangen: 

 

 

voor de mis: 

 

bij het offertorium: 

 

bij de communie: 

 

 

na de zegen: 

 

organist: 

dirigent: 

  

uit de Messe in C alsmede het Sanctus en Benedictus 

uit de Choral Messe van Anton Bruckner.. 

 

Troisième Choral - Cesar Franck 

 

Ave verum corpus - Wolfgang Amadeus Mozart 

 

Prière à Notre Dame - Léon Boëllmann 

Cantique de Jean Racine - Gabriel Fauré 

 

Toccata - Théodore Dubois 

 

Jan Verschuren 

Ronald Dijkstra 
 

 

 
 

Volgende week zondag na de mis ( 12.30 uur) is er in de Romanuszaal de film  

‘The Letter’  te bekijken en te bespreken. Het is de film bij de encycliek 

 Laudato Si’ van Paus Franciscus. (Zelf brood meenemen) 

 



Misintenties 
 

Pater Leo van Ulden ofm Ouders de Goede-Juffermans 

    René Verhoeff Bart Klein 

    Oud-pastoor Ben Demmers Hans en Toos Wijgers – Mandemaker 

Fia Preenen – van Leeuwen Jan de Winter 

    Levi Aloysius Visscher Elisabeth Marcelis-Hoogeveen 

Bernard Krabbendam Joannes en Maria van Kampenhout 

Echtpaar  Cornelisse – de Romijn Marie-José en Denis Schils-Rommens 

Familie de  Romijn Jacomijn van Duin 

Corry Koren-Hulsbosch Giovanni Ammazzini 

Hans en José Claesen-Thomas Mevr. Compier-de Ridder 

 

Vieringen komende tijd 
 

 

 

Dinsdag  

18 oktober 
 

 

14.30 uur Uitvaart Mevr. Compier-de Ridder 

Voorganger: Diaken Gerard Clavel 
 

Zondag  

23 oktober 
 

 

11.15 uur Eucharistieviering 

Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv. 

Schola van het Hartebrugkoor 
 

 

Zondag  

30 oktober 
 

 

11.15 uur Eucharistieviering  

Voorganger: Pastoor Walter Broeders 

Schola van het Hartebrugkoor 
 

 
 

 

Op maandag 24 oktober komt het WJD-kruis (Wereld jongeren dagen)  

naar Leiden. Naast het alg thema van de WJD:   

Maria stond op en ging met spoed  Lc 1, 39). staat ook de zorg voor de  

Schepping centraal 
 

Jongeren tussen 16-30 jr zijn van harte uitgenodigd 
 

Het programma:  

Binnenlopen vanaf 10 uuur 

tussen 10 / 11 uur aankomst van het kruis in de St.Petrus kerk 

Vervolgens is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie en thee 

aansluitend is er een middaggebed.  Lunch en film: ‘The letter’  

met werkvorm rond het kruis en de Schepping 
 

 

 

Zondag 23 oktober wereldmissiedag. Speciale collecte voor Kibera. 

 



Beste parochianen, 
 

Vorige week woonde ik in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag een lezing bij 

van Beatrice de Graaf naar aanleiding van haar nieuwe boek getiteld CRISIS! Zeer 

interessant. Er doen zich momenteel verschillende crises tegelijk voor: 

vertrouwenscrisis, stikstofcrisis, coronacrisis, woningcrisis en wat dacht je van de 

energiecrisis en de Oekraïnecrisis? We gaan nu anders met een crisis om dan 

vroeger. 
 

Tegenspoed — Vele crises zijn er in de geschiedenis geweest. Denk ook aan de 

kerstvloed van 1707. Er verdronken zo’n 1200 mensen. Toch kreeg niemand de 

schuld van de ramp, omdat de mensen nog geloofden in een hogere straf waar niks 

tegen te doen was. “Tegenspoed kwam van God”, zegt De Graaf. “Het was het 

noodlot en je had het gezamenlijk te ondergaan.”  
 

Overheid —Door de grote cholera-epidemieën die later in de eeuw uitbraken kwam 

er van hogerhand regelgeving. Dat moest wel, want de cholera werd veroorzaakt 

door armoede en slechte hygiëne. Toch weten sommigen de ziekte ook aan aan een 

immorele houding. Dus was bekering was geboden: God stelt op de proef! Eind 

negentiende eeuw was er het Palingoproer in de Jordaanbuurt in Amsterdam, dat 

werd neergeslagen ten koste van 25 doden. De bevolking kwam in verzet omdat 

industrialisatie de kloof tussen arm en rijk verder vergrootte. Er kwam steeds meer 

invloed van de centrale overheid door regelgeving en investeringen (meer 

ambtenaren). 
 

Toekomst — De Graaf ziet ‘de dodendans’ als de oplossing in het crisisverhaal. In 

vroegere tijden dansten jong en oud, arm en rijk de dodendans. Memento mori, 

mens gedenk dat je zult sterven.  Leef eerlijk en oprecht en doe wat je moet doen 

voor God en elkaar. Wij moeten ook deze dans nu dansen, zegt de Graaf. Echter we 

weten nu dat we niet bij pakken hoeven neer te gaan zitten. De techniek en kennis 

ontwikkelen zich. We hebben elkaar nodig: een systeem om de crisis te beheersen 

en de communicatie hierover met de burger de nodige aandacht te geven. Een open, 

eerlijk en transparant proces. Mensen het gevoel geven dat de pijn en de lasten 

eerlijk en rechtvaardig verdeeld worden. Alleen dan houden burgers het vol, zegt 

De Graaf in hqq4 slotconclusie. 
 

Religie — Na de voordracht kocht ik het boekje en liet het door haar signeren. Ik zei 

tegen haar: ‘Goed dat u op het eind even de godsdienst en de religie hebt aangestipt 

als mogelijk onderdeel van de oplossing.’ Ze zei: ‘Ik vind dat zo moeilijk om dat te 

vertellen. Ik geloof er zelf heilig is. Maar je ziet dat de confessionele zorg bijna niet 

meer bestaat en het geloof in God tanende is. Het is geen issue meer. Maar zelf, ik 

geloof dat God het fundament is van mijn bestaan.’ Ik beaamde dat! God heeft de 

wereld en mij geschapen en laat mij niet los. Hij is met mij en de wereld begaan, zei 

ik haar. Zij signeerde het boekje: ‘Voor Walter. Er is meer dan crisis. Psalm 4’. 
 

Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders 

(voor het hele verhaal zie; https://hhpp-oost.nl/2022/10/13/mededelingen-nieuws-12-

oktober/) 



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 – 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 
 

Donatiezuil: 9//10  € 28,--  

QR code 9/10  € 15— 

Collecte: 09/10 was € 260.65     

 

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

