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Zondag 30 augustus 2020 - 11.15 uur 
22e zondag door het jaar 

Eucharistieviering 

Leden van de Schola van het Hartebrugkoor  
 

 

voorganger: 

 

wisselende gezangen: 

vaste gezangen: 

 

orgelmuziek voor de mis: 

 

 

bij het offertorium: 

 

 

bij de communie: 

 

 

na de zegen: 

 

organist: 

dirigent 

 

Pastoor Walter Broeders 

 

Gregoriaans 

Uit de 8e mis 

 

Orgelmuziek: Praeludium e-klein, BWV 555/1  

– Johann Sebastian Bach 

 

Orgelmuziek: Gott des Himmels und der Erden  

– Max Reger 

 

Orgelmuziek: Thema en variaties over 'Wer nur den 

lieben Gott Lässt walten' – Georg Böhm 

 

Orgelmuziek: Fuga e-klein, BWV 555/2 

 – Johann Sebastian Bach 

Jan Verschuren 

Theo Goedhart 
 

 

 

13.00 uur 

 

 

Doopviering Sophia Oldenhof 

Voorganger pastoor Walter Broeders 
 

 



 

 

Misintenties voor de overledenen: 
 

Marie Anne Otten – Schuffelen  Giovanni Ammazzini 

    Henk Hack Levi Aloysius Visscher 

Gerrit Neuteboom Bart Klein 

Jan en Riet de Vriend – van Velzen Hans en Toos Wijgers – Mandemaker 

Marian van der Krogt – Stokkermans  Fia Preenen – van Leeuwen 

Karin Theulings Bernard Krabbendam 

Elisabeth Meijers – Schaafstra  Peter en Tiny de Goede 

Elisabeth Sassen – Pieterse  Joannes en Maria van Kampenhout 

Gé en Carolien Sassen Jacomijn van Duin 

 

 

Vieringen in de komende week 
 

 

Donderdag 

3 september 

 

12.30 uur – Eucharistieviering 

Voorganger: pater Leo van Ulden ofm. 
 

 

Zondag 

6 september 

 

 

11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst 

23e zondag door het jaar  

Pater van Ulden 60 jaar Franciscaan 

Voorganger: pater Leo van Ulden ofm. 

Leden van de Schola en Hartebrugkoor o.l.v. Theo Goedhart 
 

 

Zondag 

13 september 

 

 

11.15 uur Eucharistieviering 

24e zondag door het jaar  

Voorganger: pastoor Walter Broeders 

Leden van de Schola en Hartebrugkoor o.l.v. Theo Goedhart 
 

 

 
Wegens de aangescherpte coronamaatregelen is het belangrijk dat u zich weer 

met naam en telefoonnummer opgeeft bij het secretariaat, voor vrijdag 19 uur, en 

niet wacht tot zondag voor de mis. Om dan uw naam en telefoonnummer nog te 

moeten noteren kost te veel tijd. U kunt zich per e-mail opgeven.  

Ons e-mailadres is hartebrugkerk@kpnmail.nl 
 

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. 



 

 

MIVA Collecte 
Vandaag is een deel van de collecte bestemd voor de Miva 

Dit jaar wordt  uw aandacht gevraagd voor de medische zorg van 

vluchtelingen in het grootste vluchtelingenkamp van Bangladesh. Een 

miljoen Rohingya vluchtelingen leven hier dicht op elkaar, gebruiken 

dezelfde voorzieningen en vanwege de lockdown valt sommige hulp weg. 

Op dit moment zitten er zo’n 1200 families in lockdown. Helaas zijn hier 

ook gevallen van Corona geconstateerd. Collecte van harte aanbevolen! U 

kunt ook storten op rekening NL42 INGB 0000 002950 OVV Miva collecte 

2020  

Pater van Ulden ofm 60 jaar franciscaan 

Maandag 7 september is het 60 jaar geleden dat Pater Leo van Ulden ofm 

intrad bij de Franciscanen en begon aan zijn noviciaat. In de orde is het 

gebruikelijk dat men of zijn priesterfeest of zijn ordes jubileum viert. Pater 

van Ulden ofm heeft toen gekozen voor zijn 50 jarig priesterfeest in 2017. 

Toch wil de Hartebrug dit niet zomaar voorbij laten gaan. In de mis van a.s. 

zondag 6 september om 11.15 uur gaat pater van Ulden ofm voor. En wordt 

er, na de mededelingen en voor de zegen, enige woorden tot hem gericht. 

Hopelijk wilt u daar ook bij aanwezig zijn (blijven!). Gezien de corona 

perikelen is het niet mogelijk een receptie te houden, gezamenlijk koffie te 

drinken, handen te schudden etc. Natuurlijk kunt U hem ook persoonlijk 

feliciteren door een kaartje te sturen naar: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD 

Leiden. Aanmelden bij het secretariaat voor deze bijzondere 

eucharistieviering wordt erg sterk aanbevolen, gezien het beperkt 

aantal plaatsen. Aanmelden nog voor aanvang van de mis zal bijna 

niet mogelijk zijn. 

bidden in tijden van beproeving. 

Bij uitgever Adveniat.nl is een boekje verschenen waarin Abten, Abdissen, 

kluizenaars en spirituele leiders, katholieken en protestanten ons voorgaan 

in gebed en geven woorden om het uit te houden in de pijn en lijden van 

deze tijd. ( ISBN 978-94-93161-45) 



 

 

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 collecte 

Zondag 16 augustus  € 95,05 

Zondag 23 augustus € 109,45 

Wij danken u hartelijk voor uw bijdragen!  
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