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Zondag 16 januari 2022 - 11.15 uur 
Eucharistieviering en Kinderwoorddienst 

2e Zondag door het Jaar  

vier zangers uit de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor 

o.l.v. dirigent Theo Goedhart 
 

 

Voorganger 

 
 

vaste gezangen: 

 

voor de mis 

 

bij het offertorium: 

 

bij de communie: 

 

na de zegen: 

 

organist: 

dirigent: 

 

 

Pastoor Walter Broeders. 

 
 

uit de Missa puerorum van Josef Rheinberger 

 

Fantasia (dorisch) - Jan Pieterszoon Sweelinck 

 

 Spitfire Prelude - William Walton 

 

Herzlich lieb’ hab ich dich, o Herr - Melchior Schildt 

 

Finale uit Symphonie II - Charles-Marie Widor 

 

Jan Verschuren  

Theo Goedhart 

 

 

 

 

 

 



 

Misintenties 

 

Pater Jan van Duijnhoven Ouders de Goede-Juffermans 

Ger Marcellis Bart Klein 

Denis en Marie-José Schils-Rommens 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 

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 ! 
 

 

Zondag  

9 Februari 
 

 

11.15 uur Eucharistieviering en Huwelijkssluiting van 

Liesbeth van der Meijden en Gert Koren 

Voorganger: Pastoor Walter Broeders 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Catecheseclub “De Vriendjes van Franciscus” is op zaterdag  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; 

mailto:hartebrug@kpnmail.nl


Vronesteyn, woensdag 12 januari 2022. 

 

Alle kerstspullen zijn weer opgeruimd en naar de zolder gebracht. De basisscholen 

zijn gelukkig weer geopend. Met alle beperkingen gaan wij onze weg. We richten 

onze aandacht op al onze werkzaamheden. En al gauw vragen wij uw/jullie 

aandacht voor onze actie kerkbalans, die elk jaar in januari wordt gehouden. Het 

woord zegt het al: om onze kerk in balans te kunnen houden. 

 

Balans — Als kerk willen wij allereerst een gemeenschap zijn waar wij als mensen 

op adem kunnen komen. Een plek waar wij mogen zijn wie ze zijn. Daar horen wij 

het Woord van de Heer en verbinden zijn Woord met ons leven. Zo vieren wij de 

sacramenten om gesterkt door de Heer Jezus zelf ons leven inhoud en vorm te 

geven. Ja, om zo in balans te zijn. Wat je ontvangt aan Gods’ Liefde, aan genade, 

mag je geven aan je medemens, aan de kerk, aan de samenleving. Dat geeft zin aan 

je bestaan, zin aan jouw leven. 

 

Financiën — Maar balans betekent meer: het is ook de financiële situatie van 

iemands bedrijf, dus ook van onze kerk. Wat we moeten uitgeven, betalen, moet 

gecompenseerd worden met onze inkomsten. Nu in deze coronatijd blijven de 

uitgaven doorgaan, zelfs meer door de prijsstijgingen. En de inkomsten, door 

minder vieringen, dalen. Daarom vragen wij uw aandacht voor de Actie Kerkbalans 

2022. 

  

Doet u weer mee? — Ook in 2022 willen we het samen kerk-zijn vorm en inhoud 

geven. We willen niet krimpen, maar juist de boodschap van het evangelie 

uitdragen. We willen vooruit, investeren in het omzien naar elkaar en van betekenis 

zijn. Zo zin geven aan ons bestaan. Daar hebben we uw steun bij nodig. Met uw 

bijdrage zegt u, zeg jij ‘ja’ tegen de kerk. Doet u weer mee met de kerkbalans 2022?  

Veel dank! 

 

Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders 

 

ADRIANUSJAAR VAN START 

  

Dit jaar is het 500 jaar geleden dat de in Utrecht geboren Adriaan Floriszoon tot 

paus werd gekozen. Ter gelegenheid daarvan ging eerder deze week in Nederland 

het Adrianusjaar van start. Dit herdenkingsjaar is een initiatief van een projectgroep 

onder leiding van Ad van der Helm, pastoor van de Nicolaasparochie in 

Zoetermeer, die in onze relatief onbekende landgenoot met zijn sobere 

levenshouding en zijn kritiek op de Romeinse curiekardinalen een voorloper van de 

huidige paus Franciscus ontwaart. Lees meer (via kro-ncrv.nl) 

 

Het Praalgraf van Adrianus VI is te vinden in de Romeinse kerk Santa Maria 

dell'Anima. 



 

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:  9/1  € 35,-- Donatiezuil: 9/1  € 101,-- 

19/12  € 165.80  totaal Kerstmis € 391.90 en 2/1 € 115.85 
 

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

