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Zondag 25 oktober 2020 - 11.15 uur 
30e 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 Thijs Moons ofmconv. 

 

uit de Bavo-mis van Hans Leenders 

 

Prélude - Gabriel Pierné 

 

Koormuziek: Ave Maria - Edward Elgar 

Orgelmuziek: Variatie over Magnificat - Alexandre 

Guilmant 

 

Koormuziek: Panis Angelicus - César Franck 

Orgelmuziek: Andante uit Grande pièce 

symphonique - César Franck 

 

Orgelmuziek: Concerto IV, BWV 595 - Johann 

Sebastian Bach 

 

Jan Verschuren 

Theo Goedhart 

 



 

 

Misintenties voor de overledenen: 
 

Levi Aloysius Visscher Bart Klein 

Riet Jongmans-de Winter Hans en Toos Wijgers – Mandemaker 

Margaretha Maria de Geest-Barends 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 

Ger Marcellis Rob  Poos 

 

Vieringen in de komende week 
 

 

Donderdag 

29 oktober 

 

12.30 uur – Eucharistieviering 

Voorganger: pater Leo van Ulden ofm. 
 

 

Zondag 

1 november 

 

11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst 

31e zondag door het jaar,  Allerheiligen 

Voorganger: pater Leo van Ulden ofm. 

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

 

Maandag 

2 november 

 

 

19 uur Allerzielenviering met Eucharistie 

Voorganger: pater Leo van Ulden ofm. 

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

 

Wegens de weer aangescherpte coronamaatregelen (max.30 kerkgangers) is het 

alléén mogelijk een plaats te reserveren via een email naar het secretariaat met 

naam en telefoonnummer en wel voor vrijdag 19 uur. Op zondag bij de ingang 

van de kerk is géén reservering meer mogelijk. U kunt zich per e-mail opgeven. 

Ons e-mailadres is hartebrugkerk@kpnmail.nl. Is het maximum van 30 toe te 

laten kerkgangers bereikt dan krijgt u een email van ons terug, dat de reservering 

deze zondag niet gehonoreerd kan worden. 
 

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 

 

mailto:hartebrugkerk@kpnmail.nl


 

 

Oproep om mee te doen met de schoenendoosactie 
 

Elk jaar doen de kinderen van de Hartebrugkerk enthousiast mee met de 

Schoenendoosactie. Maar ook volwassenen mogen bijdragen aan dit liefdadige 

initiatief. Het idee is om een schoenendoos te versieren en hem daarna met een 

aantal praktische en aantrekkelijke spullen te vullen. De doos is een persoonlijk 

cadeau van u aan een kind in een arm land. Vorig jaar gingen de dozen naar 

kinderen in Sierra Leone, Oost Europa en de vluchtelingenkampen op Lesbos. 

Alle praktische informatie zoals precies welke maat schoenendoos u moet 

gebruiken en wat er wél of niet in mag, kunt u vinden op de website: 

https://schoenendoosactie.nl/  Voor verdere informatie kunt u altijd een mail naar 

Victoria Twist sturen: vj.twist@kpnplanet.nl.  

Inleveren van dozen kan vóór of ná de Mis in de Hartebrugkerk op 8 en 15 

november. U mag ook gewoon een donatie maken voor het transport van de 

schoenendozen 

Koop Sinterklaas cadeautje 
 

In deze moeilijke tijden willen we kinderen van gezinnen die het financieel gezien 

moeilijk hebben, tóch een leuk Sinterklaasfeest bezorgen in Leiden e.o .Dit willen 

we doen door cadeautjes in te zamelen en deze uit te delen aan de gezinnen, die 

krap bij kas zitten. 

 

Wat houdt het in? 

We vragen je om een cadeautje van €10,- te kopen voor een meisje of 

jongen (voor wie hoor je na je aanmelding) en deze op vrijdagavond 4 

dec of zaterdagochtend 5 dec bij ons in te leveren in de 

Opstandingskerk, Aerent Bruunstraat 1 te Leiden. 

Alle cadeautjes worden daar verzameld en ingepakt en ´s-middags bij 

de gezinnen thuisbezorgd, zodat ze 5 december een leuk Sinterklaasfeest 

kunnen vieren! 

 
Doen? 
Vind je dit ook een leuk project en wil je 

meehelpen (doneren mag ook)? Meld je 

dan z.s.m. aan (uiterlijk 8 november 2020) 

via www.VoorElkaarLeiden.nl , kies Serve 

the City.  

 

De verdere info en instructies ontvang je 

dan per mail. 

https://schoenendoosactie.nl/
mailto:vj.twist@kpnplanet.nl
http://www.voorelkaarleiden.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: 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 

wordt nog geteld 

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

