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Zondag 7 juli 2019 
14e 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: 

 

 

Pastoor Walter Broeders 

 

Gregoriaans 

Missa Brevis - Claudio Casciolini 

 

Paraphrase over 'Gelukkig is het Land' - Jacob Bijster 

 

 

Jubilate Deo - W.A. Mozart 

Orgelminiatuur in e-klein - Flor Peeters 

 

Gott des Himmels und der Erden - Max Reger 

Ave verum corpus - Edward Elgar 

 

Hymne d'Actions de Grâce "Te Deum"- Jean Langlais 

 

Jan Verschuren 

Theo Goedhart 

 

13.00 uur 
 

Doopviering Ella Rogozinski 

Voorganger Walter Broeders 

 

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 
 

Jan de Vriend Giovanni Ammazzini 

Pater Kees van Haasteren Henk Hack 

Elly Degger Bart Klein 

Eric Creyghton Levi Aloysius Visscher 

Wim Uijlenbroek Toos Wijgers – Mandemaker 

Frans Widjaja Fia Preenen – van Leeuwen 

Alice van Dam – Schilder  Bernard Krabbendam 

Ouders Barning – Overduin  Peter en Tiny de Goede 

Ger Marcellis Joannes en Maria van Kampenhout 

Elisabeth Sassen – Pieterse  Jacomijn van Duin 

Gé en Carolien Sassen  
 

 

Vieringen in de komende week 
 

 

Donderdag 

11 juli 

 

12.30 uur – Eucharistieviering in de kerk 

H. Benedictus, abt, patroon van Europa 

Voorganger pater Leo van Ulden ofm. 

Daarna is er tot 13.30 uur gelegenheid voor een biechtgesprek 
 

 

Donderdag 

11 juli 

 

10.30 uur Uitvaartdienst Jan de Vriend 

Voorganger pastoor Walter Broeders 

 

Zondag 

14 juli 

 

 

 

11.15 uur Eucharistieviering  

15e zondag door het jaar 

Voorganger pater Leo van Ulden ofm.  

Schola Cantorum o.l.v. Theo Goedhart 
 

 

 

Activiteiten agenda 
 

 

Woensdag 

10 juli 

 

19.45 uur – Repetitie Schola Cantorum – Romanuszaal  

20.15 uur – Repetitie Hartebrugkoor – Romanuszaal  
 

 

Zaterdag 

13 juli 
 

 

15.00 uur – Orgelconcert Jos van der Kooy 
 

 
 

Zomerstop Ouderensoos 

De activiteiten worden hervat op woensdag 14 augustus 

om 13.30 uur. Wilt u ook een middag in een gezellige 

sfeer met anderen kaarten of sjoelen? Kom dan na de 

vakantie eens kennismaken. U bent van harte welkom! 



 

Zomerkampen 2019 
Het bisdom Rotterdam organiseert jaarlijks zomerkampen. De zomerkampen staan 

open voor iedereen tussen de 8 en 25 jaar uit de parochies van het bisdom 

Rotterdam. Deelnemers komen uit het hele bisdom, dus ze leren elkaar snel kennen. 

Er zijn vier zomerkampen: 
 

• Kinderkamp (8-11 jaar): 21 juli t/m 27 juli 2019 

• Tienerkamp (12-14 jaar): 21 juli t/m 27 juli 2019 

• Jongerenkamp (15-17 jaar): 21 juli t/m 27 juli 2019 
 

De kampen zijn op een mooie, vaak bosrijke, locatie in een prima omgeving. Er zijn 

op de leeftijd toegesneden catechese en spelvormen. Er is veel ontspanning in sport, 

spel en activiteiten. Verantwoordelijkheid krijgen de deelnemers in verschillende 

taken, zoals corvee. Iedere dag is er een dagopening en dagsluiting, er wordt op 

kamp een viering gehouden die de jongeren helpen voorbereiden. Elk jaar wordt 

het thema ontleend aan een bijbelverhaal. 
 

Voor meer informatie en aanmelding: www.bisdomrotterdam.nl/zomerkampen 

 

Parochiefederatie Groene Hart naar Kevelaer   
De bedevaart van Parochiefederatie HH. Clara en Franciscus, Groene hart Zuid-

Holland zal dit jaar plaatsvinden op 2, 3 en 4 september.  
 

Iedereen is genodigd om mee te gaan en te genieten van deze 3 mooie dagen. Als u 

wat op leeftijd bent, nodig dan ook één van uw kinderen uit. De reis is geschikt voor 

alle leeftijden. Naast de mooie vieringen is er ook gelegenheid voor goede 

gesprekken, ontspanning en gezelligheid. 
 

De kosten voor de reis bedragen € 50 

Het vervoer is per bus. Hotel en verblijfkosten komen daar nog bij. 

Voor verdere informatie en aanmelding: Wim Barning ofs. 06-53712650 

De informatiefolder met het programma vindt u in het informatierek. 

 

Een bloemetje! Voor wie? 
In onze Hartebrugkerk bestaat al jarenlang de 

goede traditie om op zondag een parochiaan 

met een bloemetje te verrassen.  Dat kan zijn 

om iemand een steuntje in de rug te geven of te 

feliciteren bij een feestelijke gebeurtenis.  
 

Weet u iemand in uw familie of omgeving die 

wel een bloemetje verdient? 
 

Laat het ons weten bij het secretariaat:  

tel. 071 5120401 of hartebrugkerk@kpnmail.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: Corry Arendse 

bereikbaar op het secretariaat iedere dinsdag en vrijdag 

van 10.00 – 14.00 uur tel. 071 5120401,  

op overige dagen bij dringende noodzaak 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 30 juni 2019 

€ 465,95 

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage!  
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