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Zondag 18 December  2022 - 11.15 uur 
4e Zondag van de Advent 

Eucharistieviering en kinderwoorddienst 
 het Hartebrugkoor 

Voorganger: Pater Joachim Oude Vrielink 
 

 

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

  
uit Missa in Simplicitate - Hans Leenders. 
 
Kom tot ons, scheur de heemlen, Heer –  
Folkert Grondsma 
 
Rorate caeli 
 
Carillon de Westminster - Louis Vierne 
Wachet auf, ruft uns die Stimme (uit Cantate 140) - 
Johann Sebastian Bach 
 
O kom, o kom, Immanuel 
Le monde dans l'attente du Sauveur, Final –  
Marcel Dupré 
 
Jan Verschuren 
Ronald Dijkstra 
 
 

 

 

GEEN koffie/thee in de Romanuszaal vandaag i.v.m. Kerstfeest van onze Soos.  
Wel Glühwein en warme chocolademelk achter in de kerk. 
1 januari ook geen koffie/thee. 
NIEUWJAARSRECEPTIE: op zondag 8 januari in de Romanuszaal 



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     Kees Barrning 
Echtpaar  Cornelisse – de Romijn Janny Compier-de Ridder 
Familie de  Romijn Bart Klein 
Ouders de Goede-Juffermans Riet Jongmans-de Winter 
Gino Dario Socci Ibrahim Abdulkader 

 

Vieringen komende tijd 
 

 
 

Zaterdag  
24 december 
Nachtmis 

 

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

 

Zondag  
25 december 
1e Kerstdag 
 

 

11.15 uur Eucharistieviering 
Voorganger: Pastoor Walter Broeders 
Hartebrugkoor 
13.00 uur Kindje wiegen 
 

 

Zondag  
1 januari 2023 
Nieuwjaarsdag 
 

 

11.15 uur Eucharistieviering 
Voorganger: Pastoor Ad van der Helm 
Schola 

 

Zondag  
8 januari 
 

 

11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst 
Voorganger: Pater Tijs Moons ofmconv. 
Hartebrugkoor 
Na de Eucharistieviering  
Nieuwjaar receptie in de Romanuszaal. 
 

 
 
 

 

Ieder kind een goede start 
 

Sierra Leone is een land in West Afrika waar veel jonge kinderen sterven aan 
ondervoeding en infectieziekten. Door het houden van een marktje, willen wij 
geld ophalen voor een project van de Adventsactie. Dit project gaat de mensen 
helpen door hen voedingsrijke planten voor de moestuinen te geven en ook 
speciale voedingsmiddelen voor de ondervoede kinderen.  
 

Het marktje is vandaag na de Eucharistieviering van 11.15 uur. 
 

 
 
 



 
 
 

Vronesteyn, woensdag 14 december 2022. 
 
Beste parochianen, 
 
In de liturgie van de vierde zondag van de advent komen twee figuren aan de orde: 
Achaz en Jozef. Achaz is de koning van Juda, en dat is het zuiden van het vroegere 
koninkrijk Israël. Nu wil het noorden zijn rijk veroveren, en daarom roept hij de 
hulp in van het machtige buurland Assyrië. Zo ontsnapt hij aan de verovering door 
het noorden, maar zijn rijk is wel een miniem stukje van het grote Assyrië 
geworden. Maar moeilijk heeft hij het daar niet mee, integendeel, hij richt zich 
helemaal tot de goden van zijn nieuwe heersers. In heel zijn land laat hij 
offerplaatsen voor die goden bouwen. Hij geeft zich dus over aan afgoderij, zelfs tot 
het uiterste toe, want hij offert een paar van zijn eigen zonen aan die afgoden op. 
 
Jozef — In het evangelie wordt Jozef geconfronteerd met een erge situatie: zijn 
verloofde is zwanger, en het kind is niet van hem. Hij had daarvan kunnen 
profiteren, hij had zijn verloofde van overspel kunnen beschuldigen en haar kunnen 
afstoten. Maar hij doet dat niet, hij wil alleen in alle stilte van haar scheiden. Tot hij 
in een droom een onbegrijpelijk verhaal te horen krijgt: het kind in de schoot van 
zijn verloofde is van de heilige Geest. En wat doet hij? Hij begint niet in afgoden te 
geloven aan wie hij zijn vrouw en kind opoffert. Nee, hij gelooft in het ondenkbare, 
hij gelooft in ‘God met ons’, hoe onbegrijpelijk dat voor hem ook is. 
 
Wie ben ik! — En nu kunnen we ons afvragen: wie zijn wij? Zijn wij Achaz of zijn 
we Jozef? Willen ook wij geen hulp van God, omdat we onze eigen weg willen 
gaan, en niet de weg die Jezus ons is voorgegaan? Negeren ook wij het bestaan van 
God, omdat we niet willen leven zoals Hij ons heeft geschapen, naar zijn beeld en 
gelijkenis? Omdat we liever ons eigen beeld zijn en liever onze eigen goden 
aanbidden: onze goden van geld en bezit, van macht en eigenbelang? Is dat ons 
leven, of proberen we te zijn zoals Jozef: gelovig in alle omstandigheden, ook als we 
er niets meer van begrijpen. Niet uit op veroordelen, en zeker niet op anderen een 
loer draaien, maar uit op helpen. Niet afbreken, niet tegenwerken, maar helpen 
waar we kunnen. Wat is onze weg, wie willen wij zijn: Jozef of Achaz? 
 
Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders 
 
 
 
 
 

a.s. Donderdag 22 december om 20 uur 
inloopconcert van Navigators Studentenvereniging 

Leiden in de Hartebrug 
 



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 van 9.00 tot 17.00 
: 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: 011/12  € 139,--  
QR code 11/12  € 47,-- 
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