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Zondag 11 juli 2021 - 11.15 uur 

15e zondag door het jaar 
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: 

 

Pater Thijs Moons ofm.conv 

 

Het koor zingt de vaste gezangen uit de 11e mis 

  

Orgelmuziek: Suite 1 - Elias Bronnemüller 

 

Orgelmuziek: Praeludium F-dur, BWV 927; fuga C-

dur, BWV 953 - Johann Sebastian Bach 

 

Orgelmuziek: Nun danket alle Gott, BWV 657 - 

Johann Sebastian Bach 

 

Orgelmuziek: Fuga D-dur BuxWV 139/2 - Dietrich 

Buxtehude 

 

Jan Verschuren 

Theo Goedhart 

 

 

 
 

 



 

 

Misintenties voor de overledenen: 
 

Margaretha Maria de Geest – Barends  Bart Klein 

Riet Jongmans – de Winter 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 in de komende week 
 

 

Zondag 

18 juli 

 

11.15 uur Eucharistieviering 

Voorganger: pastoor Walter Broeders 

Enkele leden van de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor 
 

 

 

Zondag 

25 juli 

 

11.15 uur Eucharistieviering 

Voorganger: pater Thijs Moons ofm.conv. 

Enkele leden van de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor 
 

 

 

Zondag 

1 augustus 

 

11.15 uur Eucharistieviering 

Voorganger: pastoor Jeroen Smith 

Enkele leden van de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor 
 

 

 

 

Vanaf nu gelden de  volgende versoepelingen: 

- Geen mondkapjes meer nodig. 

- Geen maximum aantal kerkgangers meer (maar wel de 1,5 m in acht 

nemen bij lopen en zitten) Voor de Hartebrug maximaal 100 kerkgangers. 

- Geen aanmeldplicht meer. 

- Er blijft een registratieplicht aan de deur. 

- Van max 4 naar max 12 cantores (op minstens 1,5 m van elkaar en goed 

geventileerd). 

- Volkszang blijft verboden. 

- Communie uitreiking blijft zoals het nu is. 

 

 
 

 



H. Bonaventura, bisschop en kerkleraar 

Feestdag 15 juli 
Hij werd als Johannes van Fidanze geboren rond 1217 in 

Bagnareggio, een plaatsje in de buurt van Orvieto in Italië. 

Zijn vader, die arts was, stuurde hem naar Parijs om daar 

theologie te studeren. In 1243 treedt hij in bij de 

Minderbroeders en is sindsdien bekend als Bonaventura. Die 

naam verwijst naar de legende dat hij als doodziek kind 

werd genezen door Franciscus, die daarop uitriep: “O buona 

ventura” (“O goede toekomst”). In 1257 wordt hij minister-

generaal (algemeen overste) van de Minderbroeders. Met 

veel wijsheid en takt, maar ook met vaste hand bestuurt hij 

de Orde. Hij blijft theologie doceren en schrijft vele theologische en spirituele 

werken. Tot twee keer toe wil de paus hem bisschop maken. De eerste keer weigert 

hij. Een tweede keer wil hij niet nog eens weigeren. In 1273 wordt hij bisschop van 

Albano bij Rome en ook kardinaal. Op het concilie van Lyon (1274) speelt hij een 

belangrijke rol. In hetzelfde jaar sterft hij in Lyon. 

Het beeld direct rechts achter de preekstoel is dat van de heilige Bonaventura. Zoals 

ook in onze kerk, wordt hij nogal eens afgebeeld als kardinaal met kardinaalshoed. 

Vaak ook als kerkleraar of als professor, schrijvend met een ganzenveer; dat zien we 

ook bij ons beeld. Dat de Franciscanen bij de oprichting van een RK HBS voor 

jongens, in 1927, Bonaventura kozen als patroon lag dus voor de hand. Na vanwege 

diverse fusies allerlei andere namen gehad te hebben, is enkele jaren geleden 

(terecht!) de naam Bonaventuracollege weer in ere hersteld!  

 

Eerste Werelddag voor Grootouders en Ouderen 
Op initiatief van paus Franciscus wordt vanaf dit jaar, op 25 juli, een Werelddag 

voor Grootouders en Ouderen gevierd. Hij zal telkens gehouden worden op de 

vierde zondag van juli, de liturgische herdenking van Joachim en Anna, 

grootouders van Jezus.  

In heel wat publicaties en toespraken komt Franciscus hierop nochtans terug. Vaak 

heeft hij het daarbij in één beweging over de aandacht en zorg voor jongeren en die 

voor ouderen als twee zijden van dezelfde medaille. Bij de ontmoeting met de 

Sant'Egidio-gemeenschap in Trastevere, Rome, op 15 juni 2014 verwoordde 

Franciscus dat zo: Een volk dat zijn ouderen niet beschermt en dat niet zorgt voor 

zijn jongeren, is een volk zonder toekomst, een volk zonder hoop. "Want de 

jongeren - de kinderen, de jeugd - en de ouderen zetten de geschiedenis verder. De 

jeugd heeft inderdaad zijn biologische kracht. Maar de ouderen bieden hun 

geheugen. Wanneer een gemeenschap haar geheugen echter verliest, is het voorbij. 

Het is vreselijk om een gemeenschap, een volk, een cultuur te zien die zijn geheugen 

kwijt is.” 

https://www.kerknet.be/ 

 

https://www.kerknet.be/pastoralia/artikel/eerste-werelddag-voor-grootouders-en-ouderen?microsite=12534


 

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. 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 
 

 
 

Opbrengst collecte 

QR-code 4/7 € 30,-- Donatiezuil:  4/7  € 87,-- 
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