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Zondag 3 maart 2019 
8ste zondag door het jaar 

11.15 uur – Eucharistieviering en kinderwoorddienst 

Hartebrugkoor 
 

 

voorganger: 

 

 

wisselende gezangen: 

vaste gezangen: 

 

voor de mis: 

 

bij het offertorium: 

 

 

bij de communie: 

 

 

na de zegen: 

 

organist: 

dirigent: 

 

 

Pastor G.A.C. van Paassen valt in voor pater  

Leo van Ulden die wegens ziekte verhinderd is. 

 

Gregoriaans 

Missa simplex - Rihards Dubra 

 

Sonata per Organo - Vincenzo Bellini 

 

(koor) Bringt her dem Herren - Heinrich Schütz 

solo: Dorien van Rumt 

 

(orgel) Voluntary II - John Stanley 

(koor) Ave verum - Edward Elgar 

 

Mozart Changes - Zsolt Gárdonyi 

 

Jan Verschuren 

Theo Goedhart 

 

 

Na afloop van de Eucharistieviering is er koffiedrinken in de Romanuszaal 

After mass you are welcome in the Romanuszaal for a cup of coffee 



 

Misintenties voor de overledenen: 
 
 

Felipe Hoek Henk Hack 

Hendrik Carel Coldenhoff Bart Klein 

Jan Wisse Levi Aloysius Visscher 

Jan Verhoeven Toos Wijgers – Mandemaker 

Paulus van Dam Fia Preenen – van Leeuwen 

Ouders Barning – Overduin  Bernard Krabbendam 

Truus Neutebooom – Hoogland  Peter en Tiny de Goede 

Ger Marcellis Joannes en Maria van Kampenhout 

Giovanni Ammazzini Jacomijn van Duin 
 

Vieringen in de komende week 
 

 

Woensdag 

6 maart 

 

 

 

19.30 uur Eucharistieviering  

Aswoensdag  

Voorganger pater Leo van Ulden ofm. 

Schola Cantorum o.l.v. Theo Goedhart 
 

 

Donderdag 

7 maart 

 

 

12.30 uur – Eucharistieviering in de kerk 

Donderdag na Aswoensdag 

Voorganger pater Leo van Ulden ofm. 

Daarna is er tot 13.30 uur gelegenheid voor een biechtgesprek 
 

 

Zondag 

10 maart 

 

 

 

11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst 

1ste zondag van de Veertigdagentijd 

Voorganger pastoor Walter Broeders 

Schola Cantorum o.l.v. Theo Goedhart 
 

 

 

Activiteiten agenda 
 

 

Zondag 

3 maart 

 

11.15 uur – Inzameling Leidse Voedselbank 

12.15 uur – Koffiedrinken en kinderlunch – Romanuszaal  
 

 

Dinsdag 

5 maart 
 

 

15.00 uur – Repetitie Dameskoor o.l.v. Jeroen Pijpers -  

                     Romanuszaal 
                       

 

Woensdag 

6 maart 

 

 

13.30 uur – Ouderensoos – Romanuszaal 

19.45 uur – Repetitie Schola Cantorum – Romanuszaal  

20.15 uur – Repetitie Hartebrugkoor – Romanuszaal  
 

 

Zondag 

10 maart 

 

13.30 uur – Activiteit Zonnebloem – Romanuszaal  

 



 

Wie niet is zoals deze klimaatspijbelaars … 
Omdat ik vlak bij het Malieveld woon in Den Haag ben ik mijn licht gaan opsteken 

bij de scholieren protesten: de ‘Klimaatspijbelaars’. Wat ik daar hoorde en zag had 

niets met spijbelen te maken. Ik werd door groepje aangesproken. Ze wilden weten 

wat ik voor de aarde deed. Ik heb ze verteld over de paus en Laudato Si en hoe wij 

thuis proberen te leven vanuit een ‘zero waist’ principe (zo min mogelijk afval 

creëren). Een mooi ontmoeten, verschillende vertrekpunten met hetzelfde doel. Ik 

ben nog even blijven staan en werd aangestoten door een oudere heer. Hij wees mij 

op een bord met een spelfout. Zijn motto was: ‘ze kunnen beter leren spellen dan 

spijbelen’. ‘Allemaal flauwekul dat klimaatgedoe’.  

En dan zie ik het opeens voor me. Jezus daar op het malieveld die tegen mijn 

buurman en zovele anderen zegt: ‘Laat deze kinderen bij me komen, houd ze niet 

tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij’. We moesten ze 

maar eens serieus gaan nemen deze jonge erfgenamen van het Rijk van God, deze 

hoeders van Zijn schepping. Alleen al omdat er heel wat meer op het spel staat dan 

het klimaat alleen. 

Marlène Falke, pastoraal werker 

 

Gezocht 
Vrijwilliger voor het opmaken en printen van de wekelijkse lezingen in buitenlandse talen. 

Sinds enkele jaren verzorgt de Harteburgkerk de wekelijkse schriftlezingen en het 

Heilig Evangelie op papier in de Engelse, Spaanse, Franse en Arabische taal. Voor 

de opmaak hiervan zijn wij op zoek naar een vrijwilliger die ons kan helpen met het 

overzetten op A5 formaat (het gaat hierbij niet om het vertalen zelf). Dit vergt 

ongeveer een halve dag tijd per maand. 

Heb je zin ons hierbij te helpen? meld je aan bij Claarels.vandelft@gmail.com 
 

Wanted 
Volunteer for downloading, formatting and printing of the readings in foreign languages. 

For several years now, the Hartebrug church has offered its parishioners and 

visitors the Sunday readings in English, Spanish, French and Arabic. We are looking 

for a volunteer who can help us with the lay-out and transfer to A5 format of these 

readings. (Please note that no translation work is involved.) This takes 

approximately half a day per month in total. If you are interested in helping, please 

contact Claar-els van Delft: Claarels.vandelft@gmail.com  

 
 

Internationale Vrouwendag 2019 
Zondag 10 maart van 13.00 – 17.00 uur 

in het Stadhuis van Leiden 

Info: www.vrouwendagleiden.nl 
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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: Corry Arendse 

bereikbaar op het secretariaat iedere dinsdag en vrijdag 

van 10.00 – 14.00 uur tel. 071 5120401,  

op overige dagen bij noodzaak eventueel 06 25198458 

Pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh,  

Bereikbaar op dinsdag, woensdag en vrijdag: pwmarlenefalke@hotmail.com 

Koster/beheerder: Joop Kruijs, tel. 06 51535420 

e-mail: hartebrugkerk@kpnmail.nl    website: www.hartebrug.nl 

Museum Greccio: Jan van Loon, www.museumgreccio.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 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. HHPP 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 

 
 

Opbrengst collecte zondag 24 februari 2019 

€ 355,25 

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage!  
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