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Zondag 6 november 2022 - 11.15 uur 

Eucharistieviering en kinderwoorddienst 

Gedachtenis van de overledenen 

Hartebrugkoor 

Voorganger: pastoor Walter Broeders 
 

 

 

vaste gezangen: 

 

 

voor de mis: 

 

 

bij de gedachtenis van de 

overledenen 

 

bij het offertorium: 

 

bij de communie: 

 

 

 

na de zegen: 

 

 

organist: 

dirigent: 

  

uit de Missa in honorem S. Nicolai van Leopold 

Rombach 

 

orgelmuziek: Toccata en fuga, F-dur - Dietrich 

Buxtehude 

 

Koormuziek: O Salutaris - Charles Gounod 

 

 

Koormuziek: Ave Maria - Paolo Pandolfo 

 

Orgelmuziek: Processional - Andrew Carter 

Koormuziek: Jesu bleibet meine Freude, uit BWV 147 

- Johann Sebastian Bach 

 

Orgelmuziek: Concerto IV, C-Dur, BWV 595 - Johann 

Sebastian Bach 

 

Jan Verschuren 

Ronald Dijkstra 
 

 

 

 



 

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 Marie-José en Denis Schils-Rommens 

Echtpaar  Cornelisse – de Romijn Jacomijn van Duin 

Familie de  Romijn Giovanni Ammazzini 

Corrie Koren-Hulsbosch Janny Compier-de Ridder 

Ouders de Goede-Juffermans Joop Kruijs 

Bart Klein San Marcos de Leon 
 

 

 

Wij gedenken vandaag in het bijzonder diegenen  

van wie we in het afgelopen jaar afscheid namen: 
 

Pater Leo van Ulden – 79 jaar 

Bep Marcelis-Hoogeveen – 87 jaar 

René Verhoeff – 76 jaar 
 

 

Vieringen komende tijd 
 

 

 

Zondag  

13 november 
 

 

11.15 uur Eucharistieviering  

Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv. 

Schola van het Hartebrugkoor 
 

Zondag 

20 november 

 

11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst 

Voorganger: Pater Rob Hoogenboom ofm. 

Hartebrugkoor 
 

Zondag 

27 november 

 

11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst 

Voorganger: Pastoor Walter Broeders 

Schola Cantorum 

 
 

Secretariaat tijdelijk gesloten wegens ziekte 

Met dringende vragen kunt u 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  
 

 

 

mailto:petrusenpaulusleiden@gmail.com


Schoenendoosactie 

Dit jaar doen wij weer mee met de Schoenendoosactie. Kinderen, tieners en ook 

volwassenen mogen meedoen. De bedoeling is dat iedereen de schoenendozen thuis 

gaat voorbereiden (doos alvast versieren en de spulletjes aanschaffen). Wij gaan de 

schoenendozen tijdens de Kinderwoorddienst op zondag 20 november af maken. 

Uiteraard mag je een kant-en-klaar doos op 20 november naar de kerk brengen. 

Parochianen kunnen ook meedoen door een donatie te geven voor de kosten van 

het transport. Dit is € 5,- per schoenendoos. Neem contact op met een lid van het 

KWD-team voor meer informatie. 
 

Beste parochianen, 

Allerheiligen en Allerzielen — Op 1 november vierden we Allerheiligen, letterlijk het 

hoogfeest van alle heiligen, bekend of onbekend. Paus Gregorius IV legde in 837 de 

datum vast op 1 november, volgens de regel van Benedictus de begindag van de 

winterperiode. Hij riep de dag uit tot algemene en officiële katholieke gedenkdag 

voor alle heiligen. Op de gedachtenis van Allerzielen gedenken wij alle mensen die 

zijn verloren. De oorsprong ligt bij de abt van Cluny, die in 998 een gedenkdag 

instelde voor alle gestorven kloosterbroeders. In de 11de eeuw breidde paus 

Johannes XIX die dag uit als feestdag voor alle gelovige zielen. 
 

Heiligen — Heilig zijn of willen worden heeft weinig te maken met heilige boontjes 

of mensen die totaal perfect leven (kan dat eigenlijk wel?). Heiligen zijn mensen die 

Christus willen volgen en eigenlijk een raam zijn naar God. Mensen die leven 

volgens de Bergrede: Zalig de armen van geest. Dat betekent mensen die 

ontvankelijk willen zijn voor de liefde van God. Niet berekenbaar zijn in hun 

activiteiten om er zelf beter van te worden. Geen activiteiten doen voor hun eigen 

netwerk, om er beter van te worden. Nee, maaltijden organiseren, zegt Jezus voor 

kreupelen, armen en blinden. Zij kunnen het u niet teruggeven. 
 

Gebed — Op Allerzielen mogen wij met de hele kerk bidden voor alle overledenen 

die nog niet bij de Heer zijn! Wij herinneren onze dierbare overledenen en steken 

een kaars aan. In onze vieringen bijzonder voor hen die het afgelopen jaar zijn 

overleden. We gedenken hen en beseffen dat zij ons zijn ontvallen. We zoeken troost 

en bemoediging bij God en bij elkaar! Maar wij doen dan meer! Wij staan stil bij de 

eeuwige eindbestemming en bidden op voorspraak van alle heiligen dat zij de weg 

mogen gaan naar de ontmoeting met hun en onze Schepper, God zelf!  We bevelen 

onze overledenen bij onze God aan! 
 

Heilig worden — De Schrift roept ons allen op om heilig te worden. De Bergrede uit 

het Mattheusevangelie spreekt over ‘Zalig de armen van geest’. Je bent arm van 

geest als jij in je leven ontvankelijk wil zijn voor de liefde van God en deze wil delen 

met je medemens. Als jij jezelf wilt aanvaarden zoals je bent en in relatie met je 

medemens vol geduld, nederig en zachtmoedig de ander tegemoet treedt. Dan zijn 

wij medewerkers (sters) van Gods Koninkrijk, heiligen …. Vensters naar God, of een 

klein raampje …                                                                             Pastoor Walter Broeders  
https://hhpp-oost.nl/2022/11/02/mededelingen-nieuws-2-november/ 



 
 

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: 30//10  € 119,--  

QR code 30/10  € 45,-- 

Collecte: 30/10 n.t.b.     

 

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

