
 
 
                      WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN  

VAN DE HARTEBRUGKERK LEIDEN 
www.hartebrug.nl 

Jaargang 53 - Nr. 40 
 
 

 
                                                          
 
 
 

 

Zondag 2 oktober 2022 - 11.15 uur 
Eucharistieviering en Kinderwoorddienst 

Hoogfeest H. Franciscus 
  het Hartebrugkoor  

Voorganger: Pater Joachim Oude Vrielink ofm 
 

 

 
vaste gezangen: 
 
 
voor de mis: 
 
 

bij het offertorium: 
 
 
 

bij de communie: 
 
 
 

 
na de zegen: 
 
 
 

 
organist: 
dirigent: 

  
uit de "Missa sacratissimi cordis Jesu"  
van J.A. Korman.. 
 

Praeludium en fuga G dur, BWV 541 –  
Johann Sebastian Bach 
 

“Sia laudato San Francesco"  
uit het Laudario di Cortona 
Recercar cromatico - Girolamo Frescobaldi 

 

Canción para la Corneta con el Eco –  
anoniem, Spaanse componist uit de 17e eeuw 
Cantico di frate sole - tekst Franciscus van Assisi, 
muziek: Theo Goedhart 
 

Het zonnelied (in de Nederlandse vertaling van 
Hélène Nolthenius, op melodie van p. Eliseus 
Bruning ofm): Almachtige, algoede Heer 
 

Festival Toccata - Percy Fletcher 
 

Jan Verschuren 
Ronald Dijkstra 
 

 
 



Misintenties 
 

Pater Leo van Ulden ofm Ouders de Goede-Juffermans 
    René Verhoeff Bart Klein 
    Pater Alfons Vermeulen 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 Ouders Barning-Overduin 
Familie de  Romijn Jacomijn van Duin 
Corry Koren-Hulsbosch Giovanni Ammazzini 
Ger Marcellis Alice van Dam-Schilder 

 
Vieringen komende tijd 

 
 

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: Pastor Jaap van der Bie 
Hartebrugkoor 
 

 

Zondag  
23 oktober 
 

 

11.15 uur Eucharistieviering 
Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv. 
Schola van het Hartebrugkoor 
 

 

Zondag  
30 oktober 
 

 

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

 
 

 

Op zondag 9 oktober zal het Nieuwe Mannheim Orkest onder leiding van 
dirigent Quentin Clare om 16:30 een concert geven in de Hartebrugkerk. 
Programma: Wagner - Prelude en Karfreitagszauber uit Parsifal en Tsjaikovski - 
Symfonie nr 5 
 

         
 

Na de Eucharistieviering koffie/thee in de Romanuszaal. 
Daarna receptie en gelegenheid om Joachim te feliciteren  
met zijn Priesterwijding en Eerste Heilige Mis,  
onder het genot van een drankje 
 

 



“Het bewustzijn van ‘wij christenen’ is bij mij sterker geworden.” 
 

 
Broeder Joachim Oude Vrielink 
 
 

Hij bezocht daar de medebroeders in Lattakia, Damascus en Aleppo. In Yakoubieh, 
gelegen in IS-gebied, is hij niet geweest. Het was mooi om de rol van de kerk daar te 
zien. Terwijl er in het land aan alles gebrek is, heeft de kerk ook de mogelijkheid 
mensen te ondersteunen, met voedsel, met onderwijs, met medische zorg in een 
land waar eigenlijk iedereen weg wil, een land afgesloten, te arm om goede spullen 
te kopen. 
 
 

De kerk brengt mensen samen 
In Damascus en Aleppo zie je die verwoesting van een binnenstad, delen van de 
stad die braak liggen en tussen Aleppo en Lattakia verlaten dorpen. Veel slechter 
kan het eigenlijk niet gaan. Sommigen blijven vanwege de plicht om voor de ouders 
te zorgen, maar de meesten dromen over een leven in Canada, Australië of West-
Europa. 
De kerk brengt wel mensen samen. Het bewustzijn van ‘wij christenen’ is bij mij 
sterker geworden. Mensen hebben daar meer ruimte voor God en omdat God meer 
ruimte krijgt, gebeuren er meer wonderen, dingen waarvan je weet: daar was God 
bij aanwezig’. 
 
Bombardementen 
‘Hoe was het om mee maken dat Israël in de tijd dat jij er was gericht plekken in de 
haven van Lattakia bombardeerde?’ vraag ik. ‘De eerste keer hoorden we het ’s 
morgens dat het gebeurd was. Een heel gerichte aanval op iets in de haven. We 
hadden het niet eens gemerkt. Je denkt wel aan Beiroet waar een aanslag op de 
haven de verwoesting van een halve stad veroorzaakte. De tweede aanslag op 
Lattakia was heftiger met schade, o.a. kapotte ramen, maar toen was ik zelf in 
Damascus. Toch heb ik me er niet onveilig gevoeld, misschien omdat je weet dat 
Israel zo’n bombardement heel zorgvuldig doet en ik ben geen doelwit’. 
 
‘Wat mij het sterkst bijblijft van mijn tijd in Syrië is de gastvrijheid en 
vriendelijkheid van de mensen. Mensen die heel weinig te geven hebben, en die zo 
ontzettend veel geven. Dat is gewoon ontroerend’, zegt Joachim naar aanleiding van 
zijn verblijf in Syrië. 
 

 

De collecte van vandaag is, als cadeau van onze 
Hartebruggemeenschap aan Joachim, volledig voor 

de Franciscaanse Parochie in Lattakia, Syrië. 
Van harte aanbevolen! 

 



 
 

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: 25/9  € 78,-- QR code 25/9  € 15— 
Collecte: 25/09  € 96,--   en   25/09  € 319.65 
 

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

