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Zondag 20maart 2022 - 11.15 uur 
Eucharistieviering en kinderwoorddienst 

en doopplechtigheid van Tessa en Noa Hamelink 
3e Zondag Veertigdagentijd 

m.m.v. Hartebrugkoor o.l.v. Patrick de Jonge 
 

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

 
Pastoor Walter Broeders 
 
Missa Brevis van Antonio Lotti. 
 
Praeludium en fuga e-moll, BWV 555 - Johann 
Sebastian Bach 
 
O Taste and See - Ralph Vaughan Williams 
 
Panis Angelicus - Cesar Franck 
Communion - Théodore Dubois 
 
Ciaccona uit Suite 1 - Elias Bronnemüller 
 
Jan Verschuren 
Patrick de Jonge 

 
 
 



 
 

Misintenties 
 

Pater Leo van Ulden ofm Ouders de Goede-Juffermans 
Mike Giovanny Flanegin Bart Klein 
Ger Marcellis 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 
Marie José en Denis Schils-Rommens Elisabeth Marcelis-Hoogeveen 

 
Vieringen komende tijd 

 
 

 

Maandag  
21 Maart 
 

 

13 uur:  Uitvaart van Mevr. Elisabeth Mathilde Louise  
Marcelis-Hoogeveen 
Voorganger: Pastoor Walter Broeders 
 

 

Zondag  
27 maart 

 

11.15 uur: Eucharistieviering   
Voorganger: Pastoor Walter Broeders 
Schola 
 

 

Zondag  
3 april  
 

 

11.15 uur: Eucharistieviering  en kinderwoorddienst 
Voorganger: Pastoor Walter Broeders 
Hartebrugkoor 
 

 
 
 
 
 

 

Zondag 3 april is er kinderwoorddienst gevolgd door lunch in de Romanuszaal. 
 

Zondag 3 april houden wij na de Mis een markt voor de Vastenactie: “Bak voor 
Guinee! Wij zijn op zoek naar allerlei producten voor ons marktje voor de 
Vastenactie. Wij zamelen geld in voor een gezondheidscentrum in het Afrikaanse 
land Guinee. Wij vragen parochianen ons te steunen door te bakken, knutselen 
of ons op een andere manier te helpen. Contactpersoon is Maaike Elink 
Schuurman m.elinkschuurman@me.com ” 
 

Op zaterdag 9 april gaan wij Palmpaasstokken maken in de Romanuszaal van 
14.00 tot 15.15 uur. Wij zorgen voor de stok, het crêpe- papier en de broodhaan. 
Breng jij snoep en andere versiering mee?  In de pauze is er limonade. Iedereen is 
welkom en ouders mogen meedoen!” 
 

 
 
 



 
 
Vronesteyn, woensdag 16 maart 2022. 
 

Vandaag mochten wij onze stem uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Je 
stemt op een partij die past bij jouw idealen, daarbij maak je het hokje rood voor de 
naam die jij kiest! Dat kan om een tal van redenen. Je kent die persoon, je kiest voor 
een bepaalde persoon of je denkt: de bovenste is goed. Deze persoon en deze partij 
zal (bij voldoende stemmen) jouw belangen gaan behartigen in de gemeenteraad en 
het werk controleren van de burgemeester en wethouders. In zoverre hebben zij 
macht. 
 

Macht — Hebben wij niet allemaal een beetje macht? In ons gezin, op ons werk en 
zelfs in ons vrijwilligerswerk dragen wij verantwoordelijkheid, maken wij keuzes 
en hebben zo ook macht. Wij bepalen toch de gang binnen ons gezin? En in ons 
werk dragen wij toch verantwoordelijkheid voor wat we doen en maken wij keuzes, 
linksom of rechtsom? 
 

Negatief of positief — We zien in de wereld dat macht ook heel negatief kan 
uitwerken. We zien hoe een land een ander land kan binnendringen. Met 
desastreuze gevolgen: vele slachtoffers en de wereld in disbalans. We hopen en 
bidden dat het allemaal goed mag komen. Macht is altijd negatief als het niet 
gecontroleerd wordt door een instantie of door een andere persoon. Dat zien wij in 
de kerk; dat zien wij in de maatschappij; dat zien wij in de grote wereld. 
 

Sluier — In het evangelie van aanstaande zondag vraagt de moeder van de zonen 
van Zebedeüs aan Jezus of haar twee jongens in het Koninkrijk aan zijn linker- en 
aan zijn rechterhand mogen zitten. Ze vraagt dat terwijl haar zonen meeluisteren. 
Ze zijn allemaal bezig ‘met hun eigen ding’. Zo komt er eigenlijk een sluier over hun 
eigen oren en zien ze eigenlijk niet meer waar het omgaat en waartoe de Heer hen 
geroepen heeft. Juist omdat zij deze ‘missie’ niet begrijpen, ontstaat er onenigheid. 
In zijn antwoord schept Jezus ruimte, ruimte om te leren nadenken en te gaan 
beseffen wat zijn weg inhoudt. 
 

Zijn weg — Om die reden moet Jezus met de leerlingen een lange weg afleggen: een 
weg van vorming en onderricht, een weg waar zij hun Meester van dichtbij zullen 
leren volgen.  Jezus zal naar Jeruzalem gaan om daar aan het kruis te sterven. De 
Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Wie de 
grootste wil zijn, moet dienaar van allen worden. 
 

Dienstbaarheid — Macht hoeft niet negatief te zijn. Macht mag worden uitgedragen 
in dienstbaarheid, opdat de ander geholpen wordt, opdat de wereld er beter van 
wordt, opdat de kerk mag groeien en Gods Koninkrijk mag komen. Dat is de ruimte 
die Jezus geeft in het antwoord aan de moeder van de Zonen van Zebedeüs. Hij zegt 
niet: het kan of kan niet. Zijt gij in staat de beker te drinken die Ik ga drinken?, dát 
vraagt Hij. 
 

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 

 
 

Collectes: QR-code:  13/3  € 10,--   Donatiezuil: 13/3  € 141,-  
06/03 € 285.50 (Oekraïne). 13/03 € 175.80 

 

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

