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Zondag 24 april 2022 - 11.15 uur 
Eucharistieviering 

Tweede zondag van Pasen 
de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor 

o.l.v.  Ronald Dijkstra 
 

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

 
Pastoor Walter Broeders 
 
uit de  1 e mis.. 
 
Entrée  - Théodore Dubois 
 
Offertoire - Alexandre Guilmant 
 
Fantasia F- Dur  - Georg Philipp Telemanne  
 
Sortie  - Théodore Dubois  
 
 
Jan Verschuren  
Ronald Dijkstra 

 
 
 



 
 

Misintenties 
 

Pater Leo van Ulden ofm Ouders de Goede-Juffermans 
Margaretha de Geest-Barends Bart Klein 
Riet Jongmans-de Winter Hans en Toos Wijgers – Mandemaker 
Giovanni Ammazzini Fia Preenen – van Leeuwen 

    Corrie Koren – Hulsbosch Elisabeth Marcelis-Hoogeveen 
Henk Hack Joannes en Maria van Kampenhout 
Levi Aloysius Visscher Jacomijn van Duin 
Bernard Krabbendam Piet Stassen 

 
 

Vieringen komende tijd 
 

 
 

Zondag  
1 mei 

 

11.15 uur: Eucharistieviering en kinderwoorddienst met lunch 
Voorganger: Pater Kortekaas OSB 
Hartebrugkoor 
13.15 uur; Doopplechtigheid van Leon Teodor Rogozinski 
Voorganger;r Jeroen Smith 
 

 

Zondag  
8 mei 
 

 

11.15 uur: Eucharistieviering  
Voorganger: Pastoor Walter Broeders 
Schola 
 

 

Zondag  
15 mei 

 

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

 

Zondag 
22 mei 
  

 

11.15 uur: Eucharistieviering  
Voorganger: Pater Rob Hoogenboom ofm 
Oud-provinciaal van de Franciscanen 
Schola 
 

 

Zondag 
29 mei 
 

 

11.15 uur: Eucharistieviering met Eerste Heilige Communie 
Voorganger: Pastoor Walter Broeders 
Schola 
 

 
 

Alle kinderen die in groep 8 of hoger zitten mogen het sacrament van het H. 
Vormsel ontvangen. De vormselviering in onze parochie vindt plaats op zaterdag 
5 november en de voorbereiding zal binnenkort beginnen. U kunt uw kind alvast 
opgeven via het secretariaat of onze jeugdcoördinator, Victoria Twist 
vj.twist@kpnplanet.nl.” 
 

 



 
 
Vronesteyn, woensdag 20 april 2022. 
 
Beste parochianen, 
 
Er is een bekende uitdrukking in onze leefwereld: eerst zien en dan geloven. Alleen 
wat je kunt zien, houden we voor waar en wat je niet ziet, dat is niet waar! Het kan 
onze gedachte zijn. Net zoals van Thomas. Aanstaande zondag op Beloken Pasen 
horen wij zijn verhaal. Hij twijfelt, hij zoekt naar zekerheid! 
 
Geloof —Dat brengt mij bij de vraag: bestaat er een eeuwige God? Heeft die God 
Jezus van Nazareth uit de dood doen opstaan? Leeft Hij als de verrezene onder ons. 
Voor heel veel mensen is deze geloofsuitspraak waar, anderen twijfelen, weer 
anderen kunnen dit absoluut niet aannemen. In de geschiedenis hebben velen Hem 
als de Verrezene ervaren en herkend. Toch geloof ik sterk dat de eeuwige God 
bestaat en Jezus heeft opgenomen zodat ook wij daarvoor in aanmerking komen. 
Maar ik geloof het, nooit weet ik echt zeker!!! Dat hoeft ook niet. Evenmin dat ik kan 
bewijzen dat bijvoorbeeld mensen van mij houden. 
 
Leed — En daarbij: hoe gaan wij om met het leed in deze wereld? Hoe gaan wij om 
met het leed in ons eigen leven?  De leerlingen zijn bij elkaar gekomen, ze zijn 
verdrietig en bang voor de joden. Angst heeft hen doen verlammen. Hun Heer is 
aan het kruis geslagen en gestorven. Dan komen de leerlingen op de avond van de 
eerste dag van de week bij elkaar. Er komt een nieuw begin aan!  Maar het oude 
wordt niet afgebroken. Jezus verschijnt aan de leerlingen met zijn zichtbare 
wondentekenen. 
 
Niet zwijgen — Wonden genezen niet door de pijn te ontkennen en ook niet door 
het leed te koesteren. Het leed dat ons overkomt, moeten wij niet verzwijgen, maar 
juist met elkaar bespreken. Niet het leed onder stoelen of banken steken, maar juist 
op tafel leggen en er met elkaar over spreken. ‘Kunnen we het niet over iets 
gezelligers hebben?’, luidt het tv-spotje. 
 
Praten — Jezus verschijnt aan zijn leerlingen met de wondentekenen en wenst ons 
zijn vrede toe. Zo laat Jezus zien, dat er zonder wonden geen verrijzenis is. Niet 
zwijgen, maar spreken. Niet zeggen: ‘Alles gaat goed, zo van: er is geen kwaad, er is 
niets aan de hand, want de Heer is verrezen. Jezus zegt eerst tegen Thomas:  ‘Kom 
en zie mijn wonden, en leg jouw handen in mijn wonden’. Je mag en kunt er niet 
voor weglopen! 
 
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 (Wim Barning ofs) 
 

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: geen live-stream  Donatiezuil: 17/4  € 155,- 
 
 

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

