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Zondag 5 Juni 2022 - 11.15 uur 
Eucharistieviering met kinderwoorddienst 

Hoogfeest van Pinksteren  
het Hartebrugkoor 

Voorganger: Pastoor Walter Broeders 
 

 

 
vaste gezangen 
 
 
voor de mis 
 
 
bij het offertorium: 
 

 
bij de communie: 
 
 
na de zegen: 
 
organist: 
dirigent 

 
uit de Messe in C (“Windhaager Messe”) - Anton 
Bruckner.. 
 
Choral varié sur le thème du 'Veni Creator'  - 
Maurice Duruflé 
 
 
 

Koor: Veni, Creator Spiritus  - Emanuel Schmidt 
 
 

Koor: Veni Sancte Spiritus - Carl Gottlieb Reissiger 
Orgel: Allegretto grazioso  - Berthold Tours 
 
Final uit Symphonie  I - Louis  Vierne 
 
Jan Verschuren 
Ronald Dijkstra 
 
 

 
 
 



Misintenties 
 

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

Coby Schoof-Vierhout 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  
Ouders Barning-Overduin Ger Marcellis 
Alice van Dam-Schilder Alida Schoumans 
San Marco de Leon  

 
 

Vieringen komende tijd 
 

 
 

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 Doopplechtigheid van Daniël Oldenhof 
Voorganger: Pastoor Walter Broeders 
 

 

Zaterdag  
25  juni 
 

 

11.30 uur Huwelijksviering van  
Ruud de Vaan en Sanne Daemen 
tevens Doopplechtigheid van Lucas de Vaan 
Voorganger: Pastoor 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. 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. U 
kunt ook contact opnemen met: Jan Akerboom via janakerboom@casema.n 
 



OP BEDEVAART NAAR KEVELAER MET PASTOOR BROEDERS  (29-31 AUGUSTUS) 
 

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. 
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 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pater van der Lugt, de pater Jezuïet die in 2014 in Homs (Syrië) werd vermoord zei: 
‘Pinksteren is het feest van de lege handen. Alleen met lege handen kun je een 
medemens werkelijk ontvangen, je handen met hem of haar vullen, ruimte geven in 
jouw armen, zijn of haar naam noemen, zijn of haar taal spreken. Ja, dat is 
Pinksteren. Pinksteren is de taal van de ander spreken, zó tot de ander spreken, dat 
hij of zij zich in jouw taal kan herkennen en dán juist kan die ander zichzelf gaan 
erkennen’. 
 

Taal — Taal is voor onze communicatie zeer belangrijk. Natuurlijk is het belangrijk 
dat mensen die in Nederland wonen en werken de Nederlandse taal beheersen. 
Maar getuigt het ook niet van een goede en gastvrije geest om iemand in zijn eigen 
taal toe te spreken? Als sommige artsen in het ziekenhuis met elkaar praten over je 
bed heen, verstaan vele mensen dit niet, maar het gaat wel over hun lichaam. Het 
potjeslatijn doet vermoeden dat het allemaal ernstig is en schept afstand. Gelukkig 
zijn er artsen die duidelijk en met geduld kunnen uitleggen wat je mankeert en 
spreken niet over je, maar met je. 
 

Toch een gezamenlijke taal — Elkaar verstaan en elkaar begrijpen. Luisteren naar 
elkaar, niet alleen luisteren, maar ook de ander horen. Wat gaat er in de ander om, 
waarom zegt zij of hij dit? Met die houding mogen wij de ander tegemoet treden. 
Zo kijk je elkaar recht in de ogen aan en zie je de mens, jouw medemens, die ook 
door het leven wandelt, struikelt, valt en weer wilt opstaan. Die taal ‘spreken’ wij in 
onze kerk, in onze parochie. Die taal is de taal van de liefde!  Liefde van Gods Geest!  
 

Pinksteren — Op dit grote feest vieren wij dat de Heilige Geest over de apostelen 
neerdaalde. Maar niet alleen over de apostelen, ook over ons. Niet alleen met ons 
vormsel, maar iedere dag, als wij erom vragen!! Jezus gaf met lege handen. In Hem 
was er plaats voor de Vader en voor de mens in nood!!! Als je met lege handen 
werkelijk kunt geven, dan zal de Heer jouw handen vullen met Zijn Geest van 
liefde, opdat jij de ander kunt opnemen in jouw hart, in jouw leven en geven wat de 
ander nodig heeft.      Zalig Pinksteren                         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: 29/5  € 27,--   
Donatiezuil: 29/5  € 103,-- 
22/05  € 275.40 en 29/05  € 434.40 

 

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

