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Zondag 20 september 2020 - 11.15 uur 
25e zondag door het jaar 

Eucharistieviering en Kinderwoorddienst 

Leden van de Schola van het Hartebrugkoor  
 

 

voorganger: 

 

vaste gezangen: 

 

orgelmuziek voor de mis: 

 

 

bij het offertorium: 

 

 

 

bij de communie: 

 

na de zegen: 

 

 

organist: 

dirigent 

 

Pater Leo van Ulden ofm, 

 

Missa simplex van Rihards Dubra 

 

Fuga F-dur,Dietrich Buxtehude 

 

Koorzang: Miserere mei Domine- Jan Pieterszoon 

Sweelinck 

Orgelmuziek: Offertorium aus der Ungarischen 

Krönungsmesse- Franz Liszt 

 

Koormuziek: Save Regina- Josef Rheinberger 

 

Orgelmuziek: Dance Rythmique (gedeelte)-Ronald 

de Jong 

 

Jan Verschuren 

Theo Goedhart 

 

 



 

 

Misintenties voor de overledenen: 
 

Marie José Schils-Rommens  Bernard Krabbendam 

Ger Marcellis Peter en Tiny de Goede 

Elisabeth Sassen – Pieterse  Joannes en Maria van Kampenhout 

Gé en Carolien Sassen Jacomijn van Duin 

Giovanni Ammazzini Gerrit Neuteboom 

Henk Hack Jan en Riet de Vriend – van Velzen 

Levi Aloysius Visscher Marian van der Krogt – Stokkermans  

Bart Klein Karin Theulings 

Hans en Toos Wijgers – Mandemaker Elisabeth Meijers – Schaafstra  

Fia Preenen – van Leeuwen Adrianus Kardinaal Simonis 

 

Vieringen in de komende week 
 

 

Donderdag 

24 september 

 

12.30 uur – Eucharistieviering 

Voorganger: pater Leo van Ulden ofm. 
 

 

Zondag 

27 september 

 

 

11.15 uur Eucharistieviering  

26e zondag door het jaar  

Voorganger: pastoor Walter Broeders  

Leden van de Schola en Hartebrugkoor o.l.v. Theo Goedhart 
 

 

Zondag 

27 september 

 

 

14 uur Eucharistieviering Eerste Heilige Communie 

26e zondag door het jaar  

Voorganger: pastoor Walter Broeders 

Leden van de Schola en Hartebrugkoor o.l.v. Theo Goedhart 

Geen reserveringen voor deze mis meer mogelijk!! 
 

 

 
Wegens de aangescherpte coronamaatregelen is het belangrijk dat u zich weer 

met naam en telefoonnummer opgeeft bij het secretariaat, voor vrijdag 19 uur, en 

niet wacht tot zondag voor de mis. Om dan uw naam en telefoonnummer nog te 

moeten noteren kost te veel tijd. U kunt zich per e-mail opgeven.  

Ons e-mailadres is hartebrugkerk@kpnmail.nl 
 

En verder het vertrouwde rijtje 

- 1,5 afstand houden 

- desinfecteren van handen bij binnenkomst en bij het ter communie gaan 

- uitreiken van de communie middels lepel of pincet 

- en achter een scherm. 



 

 

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 – wimbarning@casema.nl 

Pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh,  

Bereikbaar op dinsdag, woensdag en vrijdag: m.dehoogh@hotmail.com 

Koster/beheerder: Joop Kruijs, tel. 06 51535420 

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. Parochie HH Petrus en Paulus Hartebrugkerk 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. Parochie HH Petrus en Paulus Kerkbijdrage Hartebrugkerk te Leiden 

U kunt in de belastingaangifte gebruik maken van ons RSIN/fiscaal nummer 

823765714 t.n.v. HH Petrus en Paulus Parochie Leiden 
 

 

Opbrengst collectes  

30 aug € 139,20, 6 sept. € 431,10 en  13 sept .€ 201,55  

mailto:hartebrugkerk@kpnmail.nl
http://www.hartebrug.nl/
http://www.museumgreccio.nl-/


 

 

Voorafgaand aan de feestdag van Sint Franciscus, 4 oktober, zal 

paus Franciscus een encycliek over menselijke broederschap en 

sociale vriendschap lanceren. Hij zal daarvoor speciaal naar Assisi 

reizen, waar hij het graf van de stichter van de minderbroeders zal 

bezoeken. 

Het gaat om de derde encycliek van zijn pontificaat en heeft als titel 

‘Fratelli tutti’ (‘Allen broeders’). Dat heeft de Vaticaanse persdienst 

bekend gemaakt. Een encycliek, oorspronkelijk een rondzendbrief 

met instructies aan de bisschoppen, is een document waarin de paus 

zich tot de hele Kerk “en alle mensen van goede wil” richt met 

betrekking tot een bepaald thema op sociaal-ethisch, pastoraal of 

leerstellig terrein. 

Dat hij zijn derde encycliek in Assisi wil ondertekenen is van 

symbolische betekenis. De heilige Franciscus geldt op een bijzondere 

manier als een heraut van vrede en broederschap. Deze thema’s 

staan hoog op de agenda van de paus, benadrukt de Vaticaanse 

persdienst. De titel van zijn eerste boodschap als paus voor 

Wereldvredesdag in 2014 luidde ‘Broederschap, grondslag en weg 

naar vrede’. 

Voorafgaand aan de ondertekening zal de paus de eucharistie vieren 

bij het graf van St.-Franciscus. In verband met de coronapandemie 

zal deze privé zijn. Na de ondertekening zal hij terugreizen naar het 

Vaticaan. 

Ook de voorgaande encycliek, uit 2015, had een nauwe link met St.-

Franciscus. De zogeheten ‘milieu-encycliek’ ontleent zijn titel 

Laudato Si’ (Wees geprezen) aan diens Zonnelied waarmee de 

heilige de schepping bezingt. 


