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Zondag 20 november 2022 - 11.15 uur 
Hoogfeest van Christus Koning 
Eucharistieviering en kinderwoorddienst 

Hartebrugkoor 
Voorganger: Pater Rob Hoogenboom ofm 

 
 

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

  
uit de Messe Lyrique - Frank van Nimwegen. 
 
Symphonie V, deel 1: Allegro-vivace   
Charles-Marie Widor 
 
Notre Père - Maurice Duruflé 
 
Finale uit Sonata VI - Felix Mendelssohn Bartholdy 
Jubilate Deo - Wolfgang Amadeus Mozart 
 
Toccata - Aloys Claussmann 
 
Jan Verschuren 
Ronald Dijkstra 
 
 

 
Concert 26 november in Hartebrugkerk, Leiden Aanvang 20:15 uur 

"Durf te dromen" - dat is de leus die in de novemberconcerten van LSKO 
Collegium Musicum ten gehore gebracht wordt! 

Op het programma staan de mysterieuze en droomachtige stukken 
Quattro Pezzi Sacri van Verdi en Bruckners 6e symfonie. 

Kaarten verkrijgbaar via www.collegiummusicum.nl 



Misintenties 
 

    Pater Leo van Ulden ofm Hans en Toos Wijgers – Mandemaker 
    René Verhoeff Jan de Winter 

Fia Preenen – van Leeuwen Elisabeth Marcelis-Hoogeveen 
    Levi Aloysius Visscher Joannes en Maria van Kampenhout 

Bernard Krabbendam Marie-José en Denis Schils-Rommens 
Echtpaar  Cornelisse – de Romijn Jacomijn van Duin 
Familie de  Romijn Giovanni Ammazzini 
Corrie Koren-Hulsbosch Janny Compier-de Ridder 
Ouders de Goede-Juffermans Coby Schoof-Vierhout 
Bart Klein  

 

Vieringen komende tijd 
 

 
 

Zondag 
27 november 

 

11.15 uur Eucharistieviering  speciaal voor gezinnen 
Voorganger: Pastoor Walter Broeders 
Hartebrugkoor 
 

 

Zondag 
4 december 

 

11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst 
Voorganger: Pastoor Walter Broeders 
Schola  
 

 

 

Woensdag 23 november 20 uur zoom bijeenkomst over het Zonnelied.  
Samen de tekst lezen met pastoraal werker: Marlène Falke.  
Graag aanmelden bij: m.dehoogh@gmail.com 
 

 

 

Kerstconcert Hartebrugkoor op zondag 11 december om 15.00 uur  Hartebrugkerk 
Programma en wijze van aanmelden, zie de website: www.hartebrugkoor.nl 
Op de zondagen 4 en 11 december zijn ook na afloop van de Eucharistieviering 
kaarten te verkrijgen achter in de kerk. 
 

 

 

Op zaterdag 10 december is er een grote Adventsactiviteit voor kinderen van alle 
leeftijden in de Romanuszaal, Lange Mare 79. Ouders zijn ook welkom om mee 
te helpen. Van 14 uur en tot 15.30 uur. Wij steken de advents-kaarsjes aan en 
beginnen met een interactief verhaal. Daarna is er een grote keuze aan 
activiteiten zoals kerstkaarten en decoraties maken. Wij hebben activiteiten die 
geschikt zijn voor zowel kleine als grotere kinderen. Een deel van onze knutsels 
willen wij verkopen voor op ons marktje voor de Adventsactie. 
 

 

Secretariaat tijdelijk alleen telefonisch bereikbaar op vrijdagmorgen van  
10.30 uur tot 13 uur. Andere dagen alléén via email: hartebrugkerk@kpnmail.nl 
Welke regelmatig per dag wordt gelezen en eventueel wordt beantwoord. 



Beste parochianen.            Vronesteyn, woensdag 16 november 2022. 
 

Momenteel lees ik een boek “Samen Jong” van Sabine van der Heijden (vertaling). 
Een onderzoek naar de vraag: wat maakt dat jongeren zich al dan niet aangetrokken 
voelen tot de kerk en tot het christelijke geloof.   

Wat hebben kerken nodig om aantrekkelijk te zijn voor jongeren?  Wat opvalt is, dat 
de aantrekkingskracht van een kerk niet per se te maken heeft met de omvang van 
een gemeenschap, ook niet met de gemiddelde leeftijd, of de ligging van de kerk. 
Aansluiten bij de belevingswereld van jongeren, goede muziek en een goed verhaal 
dragen bij om aantrekkelijk te zijn voor jongeren, maar zegt het boek dat is niet het 
belangrijkste. Essentieel zijn zes kernwaarden. Ik zal er nu drie beschrijven en 
volgende week de volgende drie. 
Prioriteit geven aan jongeren — Kinderen en jonge mensen hebben de toekomst. 
Jongeren en gezinnen prioriteit geven gaat om een cultuur, om een manier van 
denken voor de hele gemeenschap, waarbij in alles rekening wordt gehouden met 
jonge mensen, hen serieus nemen en van hen willen leren. We denken daarbij aan 
de opzet van het pastoraat, de invulling van vacatures  en de inrichting van de kerk. 
Voorrang geven aan jonge generaties betekent zeker niet dat ouderen verwaarloosd 
worden, maar dat een gemeenschap met alle generaties rekening houdt. De 
schrijver zegt: jonge mensen zijn als zout: met hun jeugdige energie smaakt alles 
beter. Belangrijk daarbij is ook de ontmoeting na de viering en het samen eten, dat 
schept een band. Jongeren het gevoel geven dat ze serieus genomen worden. Maak 
ze zichtbaar voor anderen. 
Jezus’ boodschap serieus nemen — Volgens de onderzoekers gaat het in eerste 
instantie om een gemeenschap van mensen waarin zichtbaar wordt, dat het 
evangelie van Jezus niet een ‘smal’ verhaal is, maar ons hele bestaan raakt. Jongeren 
willen dat het evangelie impact heeft in het hier en u. Dat de boodschap zo wordt 
verwoord en gevierd dat het aansluit in het dagelijks leven: geen ticket voor hemel 
of wees goed voor elkaar, dat is allemaal te mager en te goedkoop. Geen abstracte 
woorden. De Kerk is een verzameling mensen rond Jezus, geroepen door Hem en 
gezonden in deze wereld om vertrouwen in God, hoop en liefde te delen (1 Kor.13). 
Wij mogen allen leerlingen worden van Jezus, wie we ook zijn, jong of wat ouder. 
Zo mogen wij in ons leven de vriendschap met Jezus onderhouden, in zijn nabijheid 
zijn en je door Hem laten veranderen naar zijn beeld. 
Hart voor jongeren hebben — Jongeren willen gezien, gekend en geaccepteerd, 
geliefd worden. Zo zijn mensen in ontwikkeling. Daarom is het belangrijk dat het 
contact met jongeren, met volwassenen gaat van hart tot hart. De mensen recht in de 
ogen aankijken en van elkaar houden, wie we ook zijn, wat we ook denken, voelen 
of geloven. Wie ben ik, ik ben een mens door God gewild, een geliefd kind. Waar 
hoor ik bij, ik hoor bij de onvoorwaardelijke liefde die ik voel in mijn 
kerkgemeenschap en hoe ben ik van betekenis, door deel te nemen aan de missie 
van Jezus. Als jongere hoef je niet te worden wat je maar wilt, maar mag je 
ontdekken welke gaven en talenten jij hebt gekregen on onderdeel te zijn van Zijn 
missie.                                                Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders 
uitgebreide versie op https://hhpp-oost.nl/ 2022/11/16/mededelingen-nieuws-16-nov 



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. 

Elke vrijdag van 10.30-13 uur  071-5120401 
 andere dagen uitsluitend per email. 

 hartebrugkerk@kpnmail.nl 
website: www.hartebrug.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 
 

 
 

Ontvangen gaven: 
Donatiezuil: 13/11  € 101,--  
QR code 13/11  € 18,--  

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

