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Zondag 6 maart 2022 - 11.15 uur 
Eucharistieviering en kinderwoorddienst  

1e Zondag Veertigdagentijd 
Hartebrugkoor 

 

 
Voorganger 
  
vaste gezangen 
 
voor de mis 
 
 
bij het offertorium: 
 
bij de communie: 
 
 
na de zegen: 
 
organist: 
dirigent 
 

 
Pastoor Ad van der Helm 
 
uit de Missa simplex – Rihards Dubra 
 
Praeludium en fuga, G-dur - Felix Mendelssohn 
Bartholdy 
 
Lead me, Lord - Samuel Wesley 
 
Prelude - César Franck 
Ave Verum Corpus - Ernest Chausson 
 
Fuga, g-moll, BWV 578 - Johann Sebastian Bach 
 
Jan Verschuren 
Patrick de Jonge 

 
 
 
 



 
Misintenties 

 

Pater Leo van Ulden ofm Ouders de Goede-Juffermans 
Pater Ed van Liempt ofm Bart Klein 
Alice van Dam-Schilder Hans en Toos Wijgers – Mandemaker 
Giovanni Ammazzini Fia Preenen – van Leeuwen 

    Corrie Koren – Hulsbosch Bernard Krabbendam 
Henk Hack Joannes en Maria van Kampenhout 
Levi Aloysius Visscher Jacomijn van Duin 
Ger Marcellis Ouders Barning-Overduin 
Marilijn Wolff-Croes Marie-Anne Otten-Schuffelen 

 

Vieringen komende tijd 
 

 

Zondag  
13 Maart 
 

 

11.15 uur: Eucharistieviering  
Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv. 
Schola 
 

 

Zondag  
13 Maart 
 

 

Oriëntatiedag Vronesteyn 14.00-16.00 uur 
Vronesteyn is de priester- en diakenopleiding in het bisdom 
Rotterdam. De Oriëntatiedag is voor mannen (18-45 jaar).  
Inf. en aanmelding kan via www.vronesteyn.nl. 
 

 

Zondag  
20 maart 

 

11.15 uur: Eucharistieviering en kinderwoorddienst  
met doopplechtigheid van Tessa en Noa Hamelink 
Voorganger: Pastoor Walter Broeders 
Hartebrugkoor 
 

 
Met ingang van vrijdag 25 februari vervallen voor de Rooms-Katholieke Kerk in 
Nederland de verplichting om anderhalve meter afstand te houden en het 
mondkapjesadvies bij verplaatsingen door de kerk. 
 

Ook vervallen de beperkende regels voor het uitreiken van de communie met 
uitzondering van de regel dat de priester en ook degene, die mede communie 
uitreikt, vooraf zijn handen goed reinigt. Gehandhaafd blijven regels ter 
vermijding van handcontact: gelovigen geven elkaar geen hand bij de 
vredeswens.  
De pandemie is echter nog niet voorbij. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat 
iedereen in de kerk de liturgie veilig mee kan vieren. 
 

 
 
 
 
 



 
 

Gebed, elke dag te bidden, voor vrede en gerechtigheid in de Oekraïne: 
- dat partijen de weg van dialoog en onderhandelingen kiezen in plaats van 
oorlog en geweld, 
- dat mensenrechten steeds gerespecteerd worden, burgers beschermd worden en 
slachtoffers worden opgevangen, 
- dat met de stuwkracht van de heilige Geest onvermoeibaar gewerkt wordt aan 
verzoening en samenwerking in Europa. 
 

 
Leesgroep: Raak de Wonden aan, Tomas Halik  
Tomás Halík is priester en hoogleraar Filosofie en Sociologie aan de 
Karelsuniversiteit te Praag. In zijn boek ‘Raak de Wonden aan’ geeft hij een gelovig 
commentaar op de huidige tijd. Het verhaal van de ‘ongelovige’ Thomas neemt hij 
als uitgangspunt. Het vraagt moed om de wonden van onze wereld onder ogen te 
zien en ze aan te raken met geloof, een christelijk geloof dat door die aanraking zelf 
getekend en gewond raakt. 
 

Deze avonden worden geleid door Cathalijne Louwes en pw Marlène Falke. 
Maandagavonden 14, 21, 28 maart, 4 april van 20.00 – 21.30 uur online via Zoom. 
Aanmelden per email: m.dehoogh@hotmail.com. 
 

Gebed voor de Schepping en om vrede 
Het is een oude traditie in de Kerk om de verstrijking van de seizoenen te markeren 
met de zogenoemde Quatertemperdagen. De naam is afgeleid van het Latijnse 
quatuor tempora wat ‘vier jaargetijden’ betekent. Op die dagen danken wij God 
voor de gaven van de natuur en bidden wij dat wij zuinig met deze gaven mogen 
omgaan en met elkaar delen. Gelet op de situatie in de wereld zullen we ook bidden 
om vrede. 
 

De quatertemper- dagen zijn altijd drie dagen (woensdag, vrijdag en zaterdag) in 
dezelfde week. De eerste quatertemperdagen vallen in de tweede week van 
maart.  
De werkgroep Laudato Si’ nodigt u uit om mee te doen met drie korte 
gebedsmomenten: om te bidden voor de Schepping en de Schepselen, met pw 
Marlène Falke: woensdag 9 maart, vrijdag 11 maart en zaterdag 12 maart om 17.00 
uur online via Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/87043884086?pwd=YUFPSzF4TG00QTZhSW9meUFhYS9
NUT09 
 
Hartelijke groet, 
Marlène Falke. 
Pastoraal Werker 

 
 



 
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  
 

Pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh, 
Bereikbaar op dinsdag, woensdag en vrijdag: m.dehoogh@hotmail.com 

 

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. HHPP Parochiekern Hartebrug 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 Hartebrug Kerkbijdragen te Leiden 

U kunt in de belastingaangifte gebruik maken van ons RSIN/fiscaal nummer 
823765714 t.n.v. HH Petrus en Paulus Parochie Leiden 

 
 

Collectes: QR-code:  27/2  € 30,--   Donatiezuil: 27/2 € 109,--. 
Schaalcollecte: 20/02 €  226.60 en  27/02 € 176.05 

 

mailto:m.dehoogh@hotmail.com
http://www.beeldbankgreccio.nl/

