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Zondag 11 oktober 2020 - 11.15 uur 
28e zondag door het jaar 

Eucharistieviering 

Leden 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. 

 

uit de Missa simplex van Rihards Dubra 

 

Orgelmuziek: Fuga D-dur - Dietrich Buxtehude 

 

Koormuziek: Lord, make us instruments of thy 

peace - Martin Shaw 

Orgelmuziek: 3 variaties over Magnificat - César 

Franck 

 

Koormuziek: Lead me, Lord - Samuel Sebestian 

Wesley 

Orgelmuziek: Aria - Andrew Carter 

 

Orgelmuziek: Variatie over Psalm 24 - Anthoni van 

Noordt 

 

Jan Verschuren 

Theo Goedhart 

 



 

 

Misintenties voor de overledenen: 
 

Oud pastoor pater Van Winden Bart Klein 

Margaretha Maria de Geest – Barends  Hans en Toos Wijgers – Mandemaker 

Riet Jongmans – de Winter 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 

Corrie Koren – Hulsbosch  Jacomijn van Duin 

Henk Hack Elisabeth Meijers – Schaafstra 

Levi Aloysius Visscher  

 

Vieringen in de komende week 
 

 

Donderdag 

15 oktober 

 

12.30 uur – Eucharistieviering 

Voorganger: pater Leo van Ulden ofm. 
 

 

Zondag 

18 oktober 

 

 

11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst 

29e zondag door het jaar  

Voorganger: pater Leo van Ulden ofm. 

Leden van het  Hartebrugkoor o.l.v. Theo Goedhart 
 

 

Zondag 

25 oktober 

 

 

11.15 uur Eucharistieviering 

30e zondag door het jaar  

Voorganger: pater Thijs Moons ofm. 

Leden van het  Hartebrugkoor o.l.v. Theo Goedhart 
 

 
 

Wegens de weer aangescherpte coronamaatregelen is het alléén mogelijk een 

plaats te reserveren via een email naar het secretariaat met naam en 

telefoonnummer en wel voor vrijdag 19 uur. Voor de mis is géén reservering 

meer mogelijk. U kunt zich per e-mail opgeven. Ons e-mailadres is 

hartebrugkerk@kpnmail.nl. Is het maximum van toe te laten kerkgangers bereikt 

dan krijgt u een email van ons terug, dat de reservering deze zondag niet kan 

doorgaan.  
 

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. 

mailto:hartebrugkerk@kpnmail.nl


 

 

Paus pleit in nieuwe encycliek, is getekend op  

3 oktober in Assisi, voor wereldwijde broederschap. 
 

“We moeten erkennen dat we voortdurend geneigd zijn om 

anderen te negeren, vooral de zwakken” 

In zijn nieuwe encycliek ‘Fratelli tutti’ (Allen broeders) dringt paus Franciscus aan 

op het belang van hernieuwde wereldwijde broederschap om de toenemende 

verdeeldheid en spanningen te overwinnen. Zaterdag 3 oktober reisde hij naar 

Assisi om het document te ondertekenen op het graf van Sint Franciscus, wiens 

leven de grote inspiratiebron is voor ‘Fratelli tutti’. Paus Franciscus dringt er bij alle 

mensen van goede wil op aan om wereldwijde broederschap te bevorderen door 

dialoog en de liefde voor de naaste boven eigenbelang te plaatsen. 

In de encycliek brengt hij bekende thema’s over broederschap en solidariteit samen 

waarover hij al eerder zijn grote bezorgdheid heeft geuit. De paus pretendeert geen 

alomvattende leer over de broederlijke liefde aan te bieden, maar “een bescheiden 

bijdrage” aan het denken over een nieuwe visie op broederschap en sociale 

vriendschap. Die moet het antwoord vormen op de huidige tendens “anderen te 

elimineren of te negeren” en mag dan ook niet bij woorden blijven. 

De coronapandemie, die uitbrak terwijl paus Franciscus aan de encycliek werkte, 

laat volgens hem zien hoezeer mensen bouwen op schijnveiligheid en dat alleen 

nauwe internationale samenwerking een effectief antwoord kan geven op de crisis. 

Hij wijst in dat kader onder meer op de schadelijke consequenties van het 

egoïstische financiële gewin waaraan op talloze manieren miljoenen mensenlevens 

worden geofferd. Hij spreekt onder meer over de wegwerpcultuur, grootschalige 

mensenhandel, uitbuiting en buitensluiten van medemensen alsof zij ‘barbaren’ en 

‘rovers’ zijn. 

Franciscus schrijft over de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan als een model 

van de menselijke broederschap. “We moeten erkennen dat we voortdurend 

geneigd zijn om anderen te negeren, vooral de zwakken. Laten we toegeven dat we, 

ondanks alle vooruitgang die we hebben geboekt, nog steeds ‘analfabeet’ zijn als het 

gaat om het begeleiden, verzorgen en ondersteunen van de meest kwetsbare leden 

van onze ontwikkelde samenlevingen.” Bron bisdom Rotterdam/katholiek leven 

 
Gevraagd: bezorgers voor kerkblad rondom de kerk  voor Voorschoten  

en omgeving Hartebrugkerk.  Graag aanmelden bij het secretariaat. 



 

 

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 incl. pinautomaat 

De opbrengsten zijn nog niet geteld 
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http://www.hartebrug.nl/
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