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Zondag 18 September 2022 - 11.15 uur 
Eucharistieviering en kinderwoorddienst 

25e zondag door het jaar 
  Hartebrugkoor  

Voorganger: Pater Thijs Moon ofmconv. 
 

 

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

  
.uit de Messe brève – Charles Gounod. 
 
Praeludium en fuga c-moll, BWV 549  
 Johann Sebastian Bach 
 
Verleih uns Frieden gnädiglich   
Felix Mendelssohn Bartholdy 
 
Wer nur den lieben Gott lässt walten - Georg Böhm 
Ave Verum - Edward Elgar 
 
Sortie - Théodore Dubois 
 
Jan Verschuren 
Patrick de Jonge 
 

 
Van 1 september tot 4 oktober 2022 wordt in een aantal parochiekernen van onze 
parochie de Scheppingstijd gevierd Er zijn verschillende activiteiten waaraan kan 
worden deelgenomen. Van gebed tot vuilruimen. U kunt alles lezen in de 
brochure die speciaal voor deze tijd is gemaakt en bij de collectantentafel is te 
verkrijgen 
 

 



Misintenties 
 

Pater Leo van Ulden ofm Ouders de Goede-Juffermans 
    René Verhoeff Bart Klein 
    Marie-José en Denis Schils-Rommens Hans en Toos Wijgers – Mandemaker 

Fia Preenen – van Leeuwen Jan de Winter 
    Levi Aloysius Visscher Elisabeth Marcelis-Hoogeveen 

Bernard Krabbendam Joannes en Maria van Kampenhout 
Echtpaar  Cornelisse – de Romijn Giel Arendse 
Familie de  Romijn Jacomijn van Duin 
Corry Koren-Hulsbosch Giovanni Ammazzini 
Cees en Marjorie Hugens  

 
Vieringen komende tijd 

 
 

Zondag  
25 September 

 

11.15 uur Eucharistieviering 
Voorganger: Pastoor Walter Broeders 
Schola van het Hartebrugkoor 
 

 

Zondag  
2 oktober 

 

11.15 uur Eucharistieviering 
Franciscusviering met kinderwoorddienst 
Voorganger: Pater Joachim Oude Vrielink ofm 
Zijn eerste Heilige mis in Leiden 
Hartebrugkoor 
 

 

Zondag  
9 oktober 

 

11.15 uur Eucharistieviering 
Voorganger: Pastoor Walter Broeders 
Schola van het Hartebrugkoor 
 

 

Zondag  
16 oktober 

 

11.15 uur Eucharistieviering met kinderwoorddienst 
Voorganger: Pater Adri Kortekaas OSB 
Hartebrugkoor 
 

 
 

Fietsenstalling bij Romanuszaal 
 

De gemeente en parochie zijn al geruime tijd in gesprek over de mogelijkheid meer 
fietsparkeerplekken te maken op het achterterrein van de Hartebrugkerk. Eerste 
onderzoeken tonen aan dat het mogelijk is de stalling te vergroten waarbij een 
nieuwe Romanuszaal een plek krijgt op het dak van de fietsenstalling. Jan van Trigt, 
vice-voorzitter van het parochiebestuur en Ashley North, wethouder van de 
gemeente Leiden hebben daarom afgesproken plannen concreter te maken. Het zal 
nog wel even duren voordat de bouw eventueel van start gaat.  
In de tussentijd zorgen onze parochianen Remco Rothkrantz en Emar Gemmeke 
voor de verbinding tussen parochiebestuur en onze gemeenschap 
 



Beste parochianen,             Vronesteyn, woensdag 14 september 2022. 
 

Onze paus Franciscus is gisteren in alle vroegte vertrokken voor zijn 38ste 
apostolische reis, naar Kazachstan. Hij noemde het zelf: een vredesbedevaart. Om 
de drie jaar wordt daar een interreligieuze bijeenkomst gehouden, dit jaar doen 100 
delegaties mee van verschillende religies uit 60 landen, dat alles op de achtergrond 
van de Russische invasie en de oorlog in Oekraïne. Vandaag wordt in het Paleis van 
de Onafhankelijkheid de interreligieuze top officieel geopend. Tijdens het congres 
zal paus Franciscus de gelegenheid hebben om moslimleiders te ontmoeten, onder 
wie geestelijken uit Saoedi-Arabië, Iran, Egypte, Turkije en heel Centraal-Azië. De 
ontmoeting met anderen is belangrijk: het is tenslotte een vredesbedevaart. 
 

Kleine kudde — De katholieken in Kazachstan vormen een kleine minderheid. 
Slechts 26% is christelijk, daarvan 250.00 katholiek. De inwoners van het land hopen 
dat dit pausbezoek en dit congres kunnen bijdragen tot het einde van de oorlog in 
Oekraïne. Ware religie, het geloof in de ware God, herinnert ons eraan dat de 
inspanningen van de politici onvoldoende zijn voor het bereiken van vrede. De 
ware vrede is een geschenk van de almachtige God. Daarom bidden wij om dit 
geschenk te verkrijgen. 
 

Prinsjesdag — Volgende week vieren wij Prinsjesdag. Inderdaad de Koning leest de 
troonrede voor. Dit jaar in de Koninklijke Schouwburg. Daarvoor zal in de Grote 
Kerk de Prinsjesdagviering zijn. Ingevuld door een tiental levensbeschouwelijke en 
religieuze gemeenschappen. Dit jaar als thema: verdragen, verzoenen en verbinden. 
Leden van de  Eerste en Tweede Kamer, almede kabinetsleden zullen aanwezig zijn. 
Zelf hoop ik er ook te zijn. Samen nadenken over verzoening. Hoe mooi is dit! 
 

Vrede — Dat alles gebeurt in de Vredesweek. Sinds 1967 wordt de vredesweek 
georganiseerd en aandacht geschonken aan de vrede. Wij allen zijn geroepen tot 
vrede. Vrede komt niet zomaar uit de lucht vallen. Vrede moeten wij zelf maken. 
Vrede begint met gerechtigheid, met rechtvaardiger omgaan met de goederen van 
deze aarde en met het delen van onze eigen financiële middelen. Ook het gebed 
daarbij is uiterst belangrijk. Wekelijks, misschien dagelijks, bidden wij om vrede en 
de paus vroeg ons allen om op 14 september te bidden om de vrede in Oekraïne. De 
paus vraagt om gebed voor het Oekraïense volk, zodat de Heer ons hoop en troost 
zal bieden. Lees meer (via bisdomrotterdam.nl) 
 

Kruisverheffing — De oproep van de paus wordt ons gegeven op het feest van 
Kruisverheffing. Het feest roept onze verbinding met Jeruzalem weer in 
herinnering: daar ligt onze oorsprong, daar ligt ons fundament. In 325 is daar een 
kruis gevonden dat in de traditie als het kruis van Christus geldt en daar is de kerk 
van het heilig Graf gebouwd, dat een centrale plaats in ons geloof inneemt. Het 
kruis, waaraan Jezus Christus is gestorven, staat vandaag opnieuw centraal. Op het 
feest van Kruisverheffing staat het kruis van Christus centraal, maar het is de 
opstanding die de bron van onze hoop is, ook voor vandaag om te geloven dat God 
een uitweg zal bieden uit het geweld en de oorlog die we om ons heen zien. 
 

Bidden jullie mee?                               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 – 12.30 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 
 

Donatiezuil: 11/9  € 99,-- QR code 11/9  € 18,-- 
04/09  €  225.90 en 11/09  €  227.35 
Misdienaars € 175.00 hartelijk dank 

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

