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Zondag 23 oktober 2022 - 11.15 uur 

Eucharistieviering 

30e zondag door het jaar 

Schola 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 achtste mis 

 

orgelmuziek: Concerto I (Allegro, Grave, Presto), 

BWV 592 - Johann Sebastian Bach 

 

Orgelmuziek: 3 Magnificat fuga's - Johann Pachelbel 

 

Orgelmuziek: Cantilène réligieuse en Marcietta - 

Théodore Dubois 

 

Orgelmuziek: Toccata - Flor Peeters 

 

Jan Verschuren 

Ronald Dijkstra 
 

 

 
 

Aansluitend 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 Bart Klein 

    René Verhoeff 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 

Ouders de Goede-Juffermans Janny Compier-de Ridder 

 

Vieringen komende tijd 
 

 

 

Zondag  

30 oktober 

 

 
 

 

11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst 

Gedachtenis van de overledenen 

Voorganger: Pastoor Walter Broeders 

Schola van het Hartebrugkoor 
 

13.00 uur Doopviering Lucas Renooij 

Voorganger: Pastoor Walter Broeders 
 

 

Zondag  

6 november 

 

11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst 

Voorganger: Pastoor Walter Broeders 

Hartebrugkoor 
 

 

Zondag  

13 november 
 

 

11.15 uur Eucharistieviering  

Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv. 

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 uur 

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 
 

 

 



Op woensdag 2 november is de Hartebrugkerk tot 20.00 uur geopend om een 

kaarsje op te steken en te bidden voor de zielenrust van onze dierbare overledenen. 

 

Secretariaat tijdelijk gesloten wegens ziekte 

Mocht u dringende vragen hebben kunt u telefonisch of per mail contact opnemen 

met het Centrale Secretariaat. Zij zijn geopend van maandag- tot en met 

donderdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur.  

Tel.nr: 071 737 0087 

E-mail: petrusenpaulusleiden@gmail.com  
 

 

Beste parochianen, 
 

De meesten van ons zijn gedoopt, toen wij nog een baby waren. Onze ouders 

hebben ons gelovig opgevoed, wij hebben onze Eerste Heilige Communie gedaan 

en wij zijn gevormd! Als christen mag ik geloven in het Evangelie, dat betekent 

‘goed nieuws’. We praten over liefde, vrijheid, saamhorigheid en vergeving. Maar 

worden onze kerken gezien als een plek waar dit wordt gepraktiseerd? 
 

Zoektocht — Het leven is voor de gelovige mens een zoektocht naar God, als de 

betekenis van ons leven. We hopen op weg te gaan en onderweg God en de 

medemens te vinden. Door de onrust in ons bestaan kan ik op weg gaan, een 

pelgrim zijn en onderweg mensen ontmoeten en met hen spreken over hun leven, 

hun zegeningen, maar ook over hun verdriet of hun verlangen. Maar waar leidt die 

weg naar toe? 
 

 

Het Koninkrijk van God — In het evangelie toont Jezus het Koninkrijk van God, een 

Rijk van gerechtigheid, liefde en vrede. Het evangelie vraagt ons verbindingen te 

leggen met je medemens, met de schepping en met Christus. Die verbindingen 

geven jou een zinvol leven. Een leven waarin jij gekend mag zijn door je medemens 

en door God, een leven met respect voor de schepping. En juist in de ontmoeting 

met jouw Schepper ontvangen wij de genade, die wij nodig hebben om de kleur van 

deze wereld te veranderen in een glans vol vrede. 
 

Wees dan een vrouw Gods, wees een man Gods!  Laat je raken door zijn 

aanwezigheid. Door het doopsel en vormsel worden wij kinderen van God, 

opgenomen in zijn heerlijkheid, in zijn goddelijke liefde. Tilt Hij ons op boven ons 

eigen bestaan uit en geeft Hij ons een opdracht mee: ‘Deel Mijn liefde en bespoedig 

zo het Rijk van God.’ En doe dat tot jij bij Hem mag uitkomen en Christus mag zien 

van aangezicht tot aangezicht. Uitkomen in de hemel dus! 
 

Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders 
 

Het volledige artikel kunt u teruglezen op: https://hhpp-

oost.nl/2022/10/19/mededelingen-nieuws-19-oktober/ 
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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. 

website: www.hartebrug.nl 
 

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 
 

 

 

Ontvangen gaven: 

Donatiezuil: 16//10  € 166,--  

QR code 16/10  € 48,-- 

Collecte: 16/10 n.t.b.     
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