WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VAN DE HARTEBRUGKERK LEIDEN
www.hartebrug.nl

Jaargang 53 - Nr. 2

Zondag 9 januari 2022 - 11.15 uur
Eucharistieviering
Doop van de Heer
vier zangers van het Hartebrugkoor
o.l.v. dirigent Theo Goedhart
Voorganger

Pater Thijs Moons ofmconv.

vaste gezangen:

uit de Missa in Simplicitate van Hans Leenders

voor de mis

Allegro con brio uit Sonata IV - Felix Mendelssohn
Bartholdy

bij het offertorium:

"Christ unser Herr zum Jordan kam" BWV 684 - J.S.
Bach

bij de communie:

Andante religioso uit Sonata IV - Felix Mendelssohn
Bartholdy
“Lass , o Herr, mich Hilfe finden”- Felix
Mendelssohn Bartholdy, uit Drei geistliche Lieder
op. 96 voor alt, koor en orgel (solist: Dorien van
Rumt)

na de zegen:

Allegro maestoso e vivace uit Sonata IV - Felix
Mendelssohn Bartholdy

organist:
dirigent:

Jan Verschuren
Theo Goedhart

Misintenties
Pater Jan van Duijnhoven

Ouders de Goede-Juffermans

Riet Jongmans-de Winter

Bart Klein

Margaretha Maria de Geest-Barends

Hans en Toos Wijgers – Mandemaker

Giovanni Ammazzini

Fia Preenen – van Leeuwen

Corrie Koren – Hulsbosch

Bernard Krabbendam

Henk Hack

Joannes en Maria van Kampenhout

Levi Aloysius Visscher

Jacomijn van Duin
Vieringen komende tijd

Zondag
16 Januari

11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst
Voorganger: Pastoor Walter Broeders
Vier zangers van de Schola. Aanmelden verplicht

!

Zondag
23 Januari

11.15 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Walter Broeders
Vier zangers van de Schola. Aanmelden verplicht !
12.30 uur: misdienaars en acolieten bijeenkomst met lunch

Zondag
30 Januari

11.15 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pater Thijs Moon ofmconv.
Vier zangers van de Schola. Aanmelden verplicht !

Catecheseclub “De Vriendjes van Franciscus” zijn op zaterdag 15 jan en 12 feb in de
bijsacristie van de Hartebrugkerk van 15.30 tot 17.00 uur.

In mei vindt de eerste heilige communieviering weer plaats voor kinderen vanaf
groep 4. De Hartebrug en de Lam Gods kennen een gezamenlijke voorbereiding. De
eerste bijeenkomst is al op woensdag 26 januari in de Romanuszaal, Lange Mare 79
vanaf 13.45 uur Alle activiteiten vinden plaats voor zover de coronamaatregelen dat
mogelijk maken. Voor alle ouders is er een zoom bijeenkomst op 25 januari.
De eerste heilige communie vindt in de Hartebrug op zondag 29 mei plaats.
Aanmelden kan via petrusenpaulusleiden@gmail.com of via hartebrug@kpnmail.nl

De bisschoppen hebben besloten: voorlopig bij vieringen max. 50 kerkgangers.
Dus aanmelden bij het secretariaat is verplicht;

Beste mensen, Zalig Nieuwjaar voor u, voor jou en al jullie dierbaren!
De kersttijd staat in het teken van in beweging zijn. ‘Transeamus’, kom ga mee naar
Bethlehem. Het waren niet de groten der aarde die door God waren uitgekozen om
naar de stal te komen, maar gewone mensen, die hun werk doen in de velden van
Effrata. Tot hen komt het Woord van God. Wat blijf je staan, heb geen angst en kom
in beweging! Laten wij gaan om te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons heeft
bekend gemaakt.
Dialoog — Ook de wijzen uit het oosten komen in beweging en brengen het
Kerstkind hun hulde. Het kerstfeest is niet compleet zonder deze wijzen met hun
kameel, beladen met geschenken. Zij gaan naar Jerusalem en vinden daar een
andere koning, die niet in beweging komt, maar vast zit in macht en aanzien,
‘veilig’ in een machtig paleis. De drie wijzen symboliseren de drie continenten die
toen bekend waren. Europa, Afrika en Azie. Maar ook de drie generaties. Ze waren
niet van dezelfde leeftijd: de blanke was een grijsaard, de bruine een volwassen
man, de moor een jonge man, nog zonder baard. Geloven in de verlossing, geloven
in Christus als de Zoon van God is een dialoog tussen volkeren en generaties!
Nieuwjaar — Het nieuwe jaar begon met een zegen van Aaron: De Heer zegene en
behoede u. Met die zegen mogen wij het nieuwe jaar ingaan en het Kind van de
Vrede ontmoeten. De paus benoemde in zijn Vredesboodschap drie manieren om de
duurzame vrede op te bouwen: de dialoog tussen de relaties, goed onderwijs en
werkgelegenheid met daarbij goede sociale bescherming. Luister en discussieer
samen met elkaar, spreek af, wandel samen! Jongeren en senioren hebben elkaar
nodig. Goed onderwijs is investeren in de toekomst. Daarbij is werk onmisbaar als
schakel naar de vrede. Een uiting van jezelf en jouw gaven, jouw inzet voor kerk en
samenleving.
Doop — Aanstaande zondag sluiten wij alweer de kersttijd af met het feest van de
Doop van de Heer. Jezus wordt gedoopt in de rivier de Jordaan. Hij treedt uit de
anonimiteit en laat zich dopen. Dan klinkt er een stem uit de hemel: ‘Dit is mijn
Zoon, mijn welbeminde, luistert naar Hem’. De doop is een teken van
verbondenheid, die verbondenheid met God en met zijn kerk krijgt verdere gestalte
door het sacrament van het vormsel en het sacrament van de eucharistie. Ons
doopsel mag ons onrustig maken om de Heer te blijven zoeken in ons gebed, in de
vieringen in de kerk,maar ook in onze daden van liefde.
Verbinding — Er is Mariabeeld dat ik zo mooi vind. Maria met het Kind Jezus op
haar schoot, beiden wijzend naar de Bijbel. Maria als levenstabernakel, Het Woord
gedragen in haar schoot is de verbinding met het Levende Woord, wijst naar
Christus. Mogen wij door lezen van de Schriften Christus op het spoor blijven
komen. Mogen wij als gemeenschap met elkaar de eucharistie blijven vieren. Mogen
wij in onze daden van liefde de Heer present blijven stellen in het leven van alle
dag. Kom in beweging, wees niet bang! Transeamus!!
Met hartelijke groet — 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
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
Collecte: QR-code 2/1 € 20,--

Donatiezuil: 2/1 € 87,--

