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Zondag 6 December 2020 - 11.15 uur 

2e Zondag van de Advent 
Eucharistieviering en kinderwoorddienst 

enkele leden van de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor 
 

 

voorganger: 

 

vaste gezangen: 

 

orgelmuziek voor de mis: 

 

bij het offertorium: 

 

bij de communie: 

 

 

 

 

na de zegen: 

 

 

organist: 

cantor: 

 

Pastor Bertus Wessel  

 

De schola zingen de vaste gezangen uit de 17e mis 

 

Premier Choral (1e gedeelte) - César Franck 

 

Adventslied: Rorate caeli 

 

Orgelmuziek: Nun komm, der Heiden Heiland - 

Johann Gottfried Walther 

Vocale muziek: Psalm 122 - Adriaan C. Schuurman 

(vgl. het Alleluia-vers) 

 

Orgelmuziek: Fuga g-moll, BWV 578 - Johann 

Sebastian Bach  

 

Jan Verschuren 

Theo Goedhart 

 

 



 

 

 

Misintenties voor de overledenen: 
 

Gino Dario Socci Bart Klein 

Henk Hack     Hans en Toos Wijgers – Mandemaker 

Elisabeth Sassen – Pieterse Fia Preenen – van Leeuwen 

Gé en Carolien Sassen Bernard Krabbendam 

Giovanni Ammazzini Peter en Tiny de Goede 

Corrie Koren-Hulsbosch Joannes en Maria van Kampenhout 

     Levi Aloysius Visscher Jacomijn van Duin 

    Angelieke Maria Wehberg. Alice van Dam-Schilder 

    Ouders Barning-Overduin  Ger Marcellis 

 

 

Vieringen in de komende weken 
 

 

Donderdag 

10 december 

 

12.30 uur – Eucharistieviering 

Voorganger: pater Leo van Ulden ofm. 
 

 

Zondag 

13 december 

 

11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst 

3e zondag in de advent 

Voorganger: pater Leo van Ulden ofm 

Enkele leden van de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor 
 

 

Zondag 

20 december 

 

11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst 

4 e zondag in de advent 

Voorganger: nnb  

Enkele leden van de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor 
 

 

 

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

mogelijk een plaats te reserveren via email met naam en telefoonnummer en wel 

voor vrijdag 19 uur. Op zondag bij de ingang van de kerk is géén reservering 

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

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

gehonoreerd kan worden. 
  

Pop-uptentoonstelling ‘De Bijbel rond’ in de Hartebrug  

vanaf 29 november dagelijks te zien tussen 10 – 16.00 uur en 

 op zondag vanaf 12.00 u in het portaal van de Hartebrugkerk. 

mailto:hartebrugkerk@kpnmail.nl


 

 

Amnesty Schrijfactie 2020 

Amnesty organiseert ieder jaar rond 10 december een grote schrijfactie voor mensen 

die om hun overtuiging, godsdienst of geaardheid in de gevangenis zitten, vaak 

zonder neutrale rechtspraak én onder erbarmelijke omstandigheden. 

Over de hele wereld wordt geschreven naar regeringen en de mensen zelf. Deze 

stapel brieven is van enorme waarde. Het feit, dat er aandacht voor deze mensen is 

resulteert vaak in betere omstandigheden en de mensen zelf ervaren steun om vol te 

houden. 

Vanwege corona kan de schrijfactie niet, zo als te doen gebruikelijk, in de 

Bibliotheek plaats vinden. 

Daarom zijn wij heel blij, dat een aantal kerken in Leiden bereid is om individuele 

schrijfpakketjes te verspreiden. In dit schrijfpakketje vindt u voorbeeld brieven en 

informatie over de 10 mensen/groepen die dit jaar extra aandacht krijgen en wat 

hun situatie is. 

Als u de tijd en gelegenheid heeft om voor alle 10 te schrijven is heel fijn, het staat u 

geheel vrij om zelf te kiezen voor wie en voor hoeveel mensen u wilt schrijven. 

Iedere brief is er één! 

De schrijfpakketten zijn beschikbaar na deze dienst, achter in de kerk. 

U wordt vriendelijk verzocht de brieven in te leveren volgende week zondag in 

onze kerk of bij de Bakkerij Oude Rijn. Ontzettend bedankt voor het meedoen! 

Werkgroep Leiden-Leiderdorp Amnesty 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Psalm 122 - Adriaan C. Schuurman (vgl. het Alleluia-vers) 

Wordt gezongen tijdens de communie 

Ik was verheugd, toen men mij zeide: Laten wij naar het huis des HEREN gaan. 

Onze voeten staan in uw poorten, o Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als een stad, 

die wèl samengevoegd is; waarheen de stammen opgaan, de stammen des HEREN. 

Een voorschrift voor Israël is het de naam des HEREN te loven. Want daar staan de 

zetels ten gerichte, de zetels van het huis van David. Bidt Jeruzalem vrede toe: 

mogen wie u liefhebben, rust genieten; vrede zij binnen uw muur, rust in uw 

burchten. Om mijn broeders en mijn vrienden wil ik zeggen: vrede zij in u; om het 

huis van de HERE, onze God, wil ik het goede voor u zoeken. (vertaling NBG 1951) 



 

 

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 
 

 
 

totale opbrengst collectes:  29 november: wordt later geteld 

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

