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Zondag 24 februari 2019 
7e zondag door het jaar 

11.15 uur – Eucharistieviering  

Schola Cantorum 
 

 

voorganger: 

 

wisselende gezangen: 

vaste gezangen: 

 

voor de mis: 

 

bij het offertorium: 

 

bij de communie: 

 

 

na de zegen: 

 

organist: 

dirigent: 

 

 

Pater Leo van Ulden ofm. 

 

Gregoriaans 

11e mis 

 

Fantasia (G dorisch) - Jan Pieterszoon Sweelinck 

 

Menuet gothique - Léon Boëllmann 

 

Sonata III (BWV 527), 2e deel: Adagio e dolce - Johann 

Sebastian Bach 

 

Fuga in D - Christian Friedrich Ruppe 

 

Jan Verschuren 

Theo Goedhart 

 

 

 

 



 

Misintenties voor de overledenen: 
 
 

Elise Nyinawitore Levi Aloysius Visscher 

Nicola Nsengiyumwa Toos Wijgers – Mandemaker 

Jan Wisse Fia Preenen – van Leeuwen 

Margaretha Maria de Geest – Barends Bernard Krabbendam 

Riet Jongmans – de Winter Peter en Tiny de Goede 

Giovanni Ammazzini Joannes en Maria van Kampenhout 

Henk Hack Jacomijn van Duin 

Bart Klein  

 

Vieringen in de komende week 
 

 

Donderdag 

28 februari 

 

 

12.30 uur – Eucharistieviering in de kerk 

Donderdag in week 7 door het jaar. 

Voorganger pater Leo van Ulden ofm. 

Daarna is er tot 13.30 uur gelegenheid voor een biechtgesprek 
 

 

Zondag 

3 maart 

 

 

 

11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst 

8ste zondag door het jaar 

Voorganger pater Leo van Ulden ofm. 

Hartebrugkoor o.l.v. Theo Goedhart 
 

 

 

Activiteiten agenda 
 

 

Maandag  

25 februari 
 

 

14.00 uur –  Ledenvergadering Zonnebloem – Romanuszaal  
                       

 

Dinsdag 

26 februari 
 

 

15.00 uur – Repetitie Dameskoor o.l.v. Jeroen Pijpers -  

                     Romanuszaal 
                       

 

Woensdag 

27 februari 

 

 

13.30 uur – Ouderensoos – Romanuszaal 

19.45 uur – Repetitie Schola Cantorum – Romanuszaal  

20.15 uur – Repetitie Hartebrugkoor – Romanuszaal  
 

 

Donderdag 

28 februari 

 

20.00 uur – Hartebrug Locatieraad - Secretariaat 

 
 

 

Zondag 

3 maart 

 

11.15 uur – Inzameling Leidse Voedselbank 

12.15 uur – Koffiedrinken & kinderlunch – Romanuszaal 

 

 



 

 

De Stille Omgang en het Mirakel van Amsterdam  

16-17 maart 2019 
 

Amsterdam wordt ook wel eens ‘Mirakelstad’ genoemd. De stad ontleent deze 

kwalificatie aan het feit dat het een oude bedevaartsplaats is, waar al sinds de 

middeleeuwen een wonder of mirakel wordt geëerd. Deze verering leeft nog steeds 

en heeft sinds het einde van de 19e eeuw vooral gestalte gekregen via de jaarlijkse 

Stille Omgang. 

Deze religieus meditatieve omgang door het historische centrum en passerend aan 

het nachtelijke uitgaansleven van Amsterdam wordt elk jaar gedurende één nacht in 

de maand maart door het Gezelschap van de Stille Omgang georganiseerd. 

Duizenden gelovige mensen uit het hele land nemen er aan deel. 
 

Ook vanuit Leiden en omgeving is er gelegenheid om  mee te doen met een 

georganiseerde tocht naar Amsterdam. 

Op zaterdag 16 maart a.s. vertrekt de bus om 19.30 uur vanaf de Petruskerk aan de 

Lammenschansweg naar de Agneskerk in Lisse voor een gebedsdienst en 

vervolgens naar Amsterdam waar om 22.00 uur de Eucharistieviering wordt 

bijgewoond in ‘De Papegaai’ en om 23.00 uur de Stille Omgang wordt gelopen. 

Tussen 01.00 – 01.30 uur terugkomst in Leiden. 

Voor aanmelding: www.stilleomgangleiden.nl 

 

Oma zoekt vrijwilliger 
Project van Diaconaal Centrum De Bakkerij 

 

Het project ‘Oma gaat op Stap’ wil ouderen die zelf moeilijk de deur uitkomen de 

kans geven er samen met een vrijwilliger op uit te trekken. Denk bijvoorbeeld aan 

een alleenstaande oudere dame, die nog zelfstandig woont. Haar kinderen wonen 

op een behoorlijke reistijd van haar vandaan. Zij heeft er zin in om weer eens buiten 

een rondje te lopen, of gezellig samen op de markt een kopje thee te drinken. En 

misschien kan ze zelfs een keertje met een maatje naar een concert? 

Heb jij zin om eens met een Oma of Opa erop uit te gaan? 

De Bakkerij kent Oma’s en Opa’s die uitkijken naar een maatje! 
 

Neem contact op met: 

Petra Akkerman, projectmedewerker van het Diaconaal Centrum De Bakkerij 

Tel. 071 5144965 - pakkerman@debakkerijleiden.nl 
 

of kijk voor meer informatie op: www.omagaatopstap.nl 

 

 

mailto:pakkerman@debakkerijleiden.nl


 

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: Corry Arendse 

bereikbaar op het secretariaat iedere dinsdag en vrijdag 

van 10.00 – 14.00 uur tel. 071 5120401,  

op overige dagen bij noodzaak eventueel 06 25198458 

Pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh,  

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

Koster/beheerder: Joop Kruijs, tel. 06 51535420 

e-mail: hartebrugkerk@kpnmail.nl    website: www.hartebrug.nl 

Museum Greccio: Jan van Loon, www.museumgreccio.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 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. HHPP 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 

 
 

Opbrengst collecte zondag 17 februari 2019 

€ 489,20 

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage!  
 

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

