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Zondag 29 september 2019 
26e zondag door het jaar – afsluiting Vredesweek 

11.15 uur – Eucharistieviering en kinderwoorddienst 

Schola Cantorum 
 

 

voorganger: 

 

wisselende gezangen: 

vaste gezangen: 

 

orgelmuziek voor de mis: 

 

bij het offertorium: 

 

bij de communie: 

 

 

na de zegen: 

 

 

dirigent-organist: 

 

 

Pater Leo van Ulden ofm. 

 

Gregoriaans 

8e mis 

 

Toccata en dubbelfuga - Johann Ernst Eberlin 

 

Air and Gavotte - Samuel Wesley 

 

Kyrie (uit de kleine orgelmis, BWV 672-674) - 

J.S. Bach 

 

Toccata uit de Suite gotique - Léon Boëllmann 

 

 

Theo Goedhart 

 
 



 

 

Misintenties voor de overledenen 
 

Toos Fles - Overdijk Levi Aloysius Visscher 

David van Es Toos Wijgers – Mandemaker 

Brigitta Keijzer Fia Preenen – van Leeuwen 

Elisabeth Sassen – Pieterse  Bernard Krabbendam 

Gé en Carolien Sassen 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 

3 oktober 

 

Het kerkgebouw is op deze dag gesloten. 

Er is ook geen viering om 12.30 uur. 
 

 

Vrijdag 

4 oktober 

 

19.30 uur Feest van de H. Franciscus 

Viering in de wijkkerk Maria Middelares, Rijndijk 283 Leiden 
 

 

Zondag 

6 oktober 

 

 

 

11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst 

Franciscusviering met kinderprocessie 

Voorganger pastoor Walter Broeders 

Hartebrugkoor o.l.v. Theo Goedhart 
 

 

 

 

Activiteiten agenda 
 

 

Zondag 

29 september 
 

 

Nationale Ontmoetingsdag Zonnebloem -  Romanuszaal 

14.00 uur – Vredeswake – Stadhuisplein Leiden  

 

Maandag 

30 september 
 

 

20.00 uur – Hartebrugberaad - Bijsacristie  

 

Woensdag 

2 oktober 

 

Géén ouderensoos 

Géén koorrepetitie 
 
 

 

Zondag 

6 oktober 
 
 

 

Inzameling Leidse Voedselbank – achter in de kerk 

12.15 uur - Koffiedrinken en kinderlunch - Romanuszaal 

 
 

 



 

Zondag 29 september 

Werelddag van de migrant en de vluchteling 
 

Vandaag, op de Werelddag van de Migrant en de Vluchteling vraagt paus 

Franciscus aandacht voor deze kwetsbare groep die vaak ten gevolge van oorlog, 

maar ook ten gevolge van armoede, honger en klimaatproblemen, op drift is en op 

zoek naar een beter bestaan. 

 

Het gaat daarbij niet alleen om migranten, stelt de paus in zijn boodschap: 

“Wanneer wij ons voor hen interesseren, interesseren wij ons ook voor onszelf, voor 

allen; door voor hen te zorgen, groeien wij allen; door naar hen te luisteren geven 

wij ook een stem aan het gedeelte van ons dat wij misschien verborgen houden, 

omdat dit vandaag niet erg gezien is.” 

 

Vervolgens werkt paus Franciscus het thema “Het gaat niet alleen maar om 

migranten” verder uit. Het gaat bij dit thema ook over angst voor de vreemdeling, 

die mensen kan verlammen of racistisch kan maken. Het gaat om naastenliefde en 

deze uitdrukken in werken van barmhartigheid. Het gaat om ons menszijn en om 

niemand uit te sluiten betoogt de paus. 

 

“Het antwoord op de uitdaging die door de hedendaagse migraties wordt gevormd, 

kan in vier werkwoorden worden samengevat: opnemen, beschermen, 

ondersteunen en integreren. … Niet alleen de zaak van de migranten staat dus op 

het spel, het gaat niet alleen maar om hen, maar om ons allen, om het heden en de 

toekomst van de menselijke familie”,  

aldus paus Franciscus. 

 

 
 

Taizé viering zondag 27 oktober 2019 om 19:00 uur 

in de Maria Middelareskerk 
De werkgroep Taizé wil voor deze viering een PROJECTKOOR gaan vormen. Ter 

voorbereiding worden hiervoor  een paar repetities gehouden: vrijdagavond 11 

oktober, vrijdagavond 18 oktober, en twee zaterdagen: eind ochtend of begin 

middag.  

Vindt u het leuk om Taizé-liederen te zingen? 

Meldt u zich dan nu aan bij een van onderstaande adressen: 

secretariaat@lamgodsleiden.nl 

mevanderheijden@planet.nl. 
 

 

mailto:secretariaat@lamgodsleiden.nl
mailto:mevanderheijden@planet.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 dringende noodzaak 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 22 september 2019 

€ 263,85 

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage!  
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