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Zondag 11 april 2021 - 11.15 uur 

Beloken Pasen 
Eucharistieviering 

enkele leden van de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor  

o.l.v. Theo Goedhart 
 

 

voorganger: 

 

vaste gezangen: 

 

 

voor de mis 

 

 

bij het offertorium: 

 

 

bij de communie: 

 

na de zegen: 

 

 

organist: 

dirigent: 

 

Pastoor Walter Broeders 

 

Het koor zingt de vaste gezangen uit de Eerste mis 

(Lux et origo). 

 

Orgelmuziek: Praeludium G-Dur, BWV 541/1 - 

Johann Sebastian Bach 

 

Orgelmuziek: Gott des Himmels und der Erden - 

Max Reger 

 

Orgelmuziek: Expectation - Douwe Eisenga 

 

Orgelmuziek: Fuga G-Dur, BWV 541/2 - Johann 

Sebastian Bach 

 

Jan Verschuren 

Theo Goedhart 

 



 

 

 

Misintenties voor de overledenen: 
 

Margaretha Maria de Geest – Barends  Joop Kruijs 

Riet Jongmans-de Winter     Bart Klein 

Elisabeth Sassen – Pieterse Hans en Toos Wijgers – Mandemaker 

Gé en Carolien Sassen Fia Preenen – van Leeuwen 

Giovanni Ammazzini Bernard Krabbendam 

Corrie Koren – Hulsbosch Peter en Tiny de Goede 

Henk Hack Joannes en Maria van Kampenhout 

Levi Aloysius Visscher Pater Thijs de Ponti ofm 

Jacomijn van Duin  

 
 

Vieringen in de komende week 
 

 
 

Zondag  

18 april 

 

11.15 uur Eucharistieviering  

Voorganger: Pastoor Broeders 

Enkele leden van de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor 

13.00 uur Doop van Peter Moesman 
   

Donderdag 

15 en 22 april 

 

12.30 uur – geen Eucharistieviering 

 

Zondag 

25 april 

 

11.15 uur Eucharistieviering 

Voorganger: n.n.b. 

Enkele leden van de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor 
 

 

Alle VIERINGEN OP ZONDAG aanmelden verplicht! 

Voor vrijdag 19 uur. 

Hartebrugkerk@kpnmail.nl 

 

Pater Leo van Ulden ofm en pw Marlène Falke 
 

Pater Leo van Ulden ofm en Pastoraal werker Marlène Falke zijn, wegens hun 

gezondheid, tijdelijk voor de Hartebrug niet beschikbaar. Op donderdag voorlopig 

geen eucharistieviering. Uw gebed voor hen wordt gevraagd 

mailto:Hartebrugkerk@kpnmail.nl


 

 

100e GEBOORTEDAG VAN EEN BIJZONDERE FRANCISCAAN 

MATTHIAS GERARDUS THIJS DE PONTI OFM,   

GEBOREN 13 APRIL 1921 
“Ik ben niet gekomen om gediend te worden maar om te 

dienen.” Deze tekst van Matteüs - aangehaald door 

Franciscus als deze schrijft over de wijze waarop zijn 

broeders behoren te werken - is vlees en bloed geworden 

in het leven van Thijs. Het jeugd- en gezinswerk in 

Leiden, met name in de Kooi, is zijn levenswerk 

geworden. Uit alle gegevens komt naar voren dat hij een 

pastor was met een dienende taak. Dat bleek toen hij in 

1975 - hij was toen 54 jaar oud - bij gelegenheid van de 3 

oktoberviering van de burgermeester de erepenning in 

zilver van de gemeente Leiden kreeg. 

De burgermeester zei: “Pater de Ponti is populair in de letterlijke zin van het woord. 

Hij loopt niet in de Kooi (het jeugdcentrum) rond om gezien te worden maar om 

zelf te zien. Hij is een man van het volk. De Kooi zonder pater de Ponti zou een 

moeizame aangelegenheid zijn. Iemand als hij hebben we er maar één in Leiden. 

Officieel aangesteld als cultureel werker was hij in feite de vader van de Kooi”. 

Thijs heeft lang geaarzeld voor hij de erepenning aannam, zo vertelde hij in zijn 

dankwoord: “Ik ben tot de conclusie gekomen, dat het bij mij mijn eigen schuld is 

geweest. Door mijn aan de weg timmeren, door mijn uitsloven voor de ander, heb ik 

nu eenmaal de aandacht op mij gevestigd. Om twee redenen heb ik de erepenning 

willen aanvaarden. De eerste is dat ik door deze erepenning uitdrukkelijk de 

aandacht wil vestigen op al diegenen die mij de gelegenheid hebben willen geven te 

werken op de wijze waarop mijn persoon aandacht kreeg. Ik bedank zeer 

uitdrukkelijk de bewoners van de Kooi en de vele anderen die mij hebben willen 

aanvaarden. De tweede reden waarom ik de erepenning heb aanvaard, is dit: 

misschien kan ik door dit feit nog eens de aandacht vestigen op de zorgelijke 

omstandigheden waarin we moeten werken.” Thijs besloot zijn dankwoord met een 

goede raad aan het college van B en W: “Laat het welzijn van de mens toch altijd 

prevaleren boven eigen politiek, mens- en maatschappijvisie. Daar alleen kan 

Leiden wèl bij varen.” 

Na zijn pensioen woonde hij op de Hartebrug en werd daar wel eens gevraagd om 

voor te gaan bij de vieringen in de kerk. Daar kon hij soms echt de knuppel in ’t 

hoenderhok gooien, maar gaandeweg begon de parochie dat te waarderen. Ook 

daar werd hij geliefd. 

Pater Thijs overleed op 3 december 2002 aan een hartaanval en is begraven bij zijn 

medebroeders in Alverna (Wijchen) 
 

(Gedeeltelijk overgenomen uit zijn necrologie in het archief van de Franciscanen te Den Bosch) 



 

 

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 – wimbarning@casema.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. Parochie HH Petrus en Paulus Hartebrugkerk 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. Parochie HH Petrus en Paulus Kerkbijdrage Hartebrugkerk te Leiden 

U kunt in de belastingaangifte gebruik maken van ons RSIN/fiscaal nummer 

823765714 t.n.v. HH Petrus en Paulus Parochie Leiden 
 

 
 

Opbrengst collecte 

QR-code 4/4  € 30,-- Pin automaat:  2/4  € 95,-- 4/4  € 156,--   
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