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Zondag 13 oktober 2019 
28e zondag door het jaar  

11.15 uur – Eucharistieviering  

Schola Cantorum 
 

 

voorganger: 

 

wisselende gezangen: 

vaste gezangen: 

 

orgelmuziek voor de 

mis: 

 

bij het offertorium: 

 

bij de communie: 

 

 

na de zegen: 

 

 

dirigent-organist: 

 

 

Pater Leo van Ulden 

 

Gregoriaans 

11e mis 

 

 

Fantasia in g - Jan Křtitel Josef Kuchař 

 

Divertimento in C - Joseph Haydn 

 

partita "Wer nur den lieben Gott lässt walten - 

J.S. Bach 

 

Praeludium in g - Franz Tunder 

 

 

Theo Goedhart 

 

 



Misintenties voor de overledenen 
 

Margaretha Maria de Geest-Barends Giovanni Ammazzini 

Riet Jongmans – de Winter Henk Hack 

Oud-pastoor Demmers ofm. Bart Klein 

Oud-pastoor van Winden ofm. Levi Aloysius Visscher 

Pater van Westen Toos Wijgers – Mandemaker 

Father Oplo Fia Preenen – van Leeuwen 

Mario Francisco Arends Bernard Krabbendam 

Rien Rijkers 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 

17 oktober 

 

12.30 uur – Eucharistieviering  

Donderdag in week 28 door het jaar. 

Voorganger pater Leo van Ulden ofm. 

Na de viering is er biechtgelegenheid tot 13.30 uur 
 

 

Zondag 

20 oktober 

 

 

11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst 

29e zondag door het jaar  

Voorganger pater Leo van Ulden ofm. 

Hartebrugkoor o.l.v. Theo Goedhart 
 

 

 

 

Activiteiten agenda 
 

 

Dinsdag  

14 oktober 
 
 

 

14.00 uur Houd het eenvoudig – Thuis bidden en bijbellezen 

Pastorie St. Joseph, Herensingel 3 Leiden 

 
 

Woensdag 

16 oktober 

 

13.30 uur Ouderensoos - Romanuszaal 

19.45 uur Repetitie Schola Cantorum - Romanuszaal 

20.15 uur Repetitie Hartebrugkoor – Romanuszaal 
 

20.00 uur Leven vanuit het Vormsel – St. Petrus pastorie 

Lorentzkade 16 a Leiden 

20.00 uur Katholieke inleiding op de Heilige Schrift –  

Pastorie H. Lodewijk, Steenschuur 19 leiden 
 
 

 

Vrijdag 

18 oktober 
 
 

 

19.15 uur Filmavond in de Romanuszaal 

The Good Lie 

 
 



Filmavond vrijdag 18 oktober 2019 

Romanuszaal 19.15 – 22.30 uur 
The Good Lie 

geregisseerd door Philippe Falardeau  

met Reese Witherspoon, Corey Stoll en Sarah Baker  

'The Good Lie' vertelt het waargebeurde verhaal van een 

jonge vluchteling uit de Soedanese burgeroorlog. Samen 

met drie lotgenoten gaat hij naar de VS, waar hij een nieuw 

bestaan hoopt op te bouwen. Ze ontwikkelen een bijzondere 

vriendschap met hun maatschappelijk werkster.  

Van harte welkom!  

Deelname is gratis, wel graag even aanmelden bij: 

arendse.corry@hetnet.nl 

 

Oktober – Wereld Missie Maand 
Op missiezondag 20 oktober wordt over de hele wereld in de katholieke Kerk 

gecollecteerd voor het pastorale werk van parochies in de derde wereld. 

Dit jaar is er gekozen voor hulp aan Noordoost India, een bijzonder gebied dat 

slechts via een smalle doorgang is verbonden met het centrale gedeelte van India. 

Het gebied bestaat uit zeven deelstaten die ook wel de ‘Seven Sisters’genoemd 

worden. Het grenst aan Bhutan, China, Myanmar en Bangladesh. Er leven veel 

verschillende etnische bevolkingsgroepen. Dat zorg voor spanningen en geweld. De 

mensen voelen zich vaak tweederangsburgers in hun land. Ze worden uitgebuit en 

bedreigd in hun culturele identiteit. De katholieke kerk ziet het hier als haar missie 

om zich in te zetten voor de bescherming van de waardigheid en de rechten van de 

mensen en voor de bescherming van de schepping en de inheemse bevolking te 

begeleiden in een samenleving die verandert. 

Volgende week rekenen wij graag op een extra bijdrage in de collecte! 

 

Uitje voor de misdienaars 
Een leuke actieve middag met elkaar, dat gunnen wij onze misdienaars en acolieten 

voor hun trouwe aanwezigheid en hulp bij de eucharistievieringen in de 

Hartebrugkerk. Volgende week collecteren ze zelf bij de uitgang van de kerk om het 

uitje te bekostigen. Volgende week dus een dikke portemonnee meenemen! 

 

Noodkreet! 
We zijn trots op onze mooie Hartebrugkerk en we doen er alles aan om de kerk 

goed te onderhouden. Dat betekent ook schoonmaken! De schoonmaakploeg van de 

Hartebrug wacht met smart op iemand die af en toe wil komen helpen! Neem 

contact op met het secretariaat: hartebrugkerk@kpnmail.nl 

Bij voorbaat heel veel dank! 

 

https://www.moviemeter.nl/director/10372
mailto: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: m.dehoogh@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 6 oktober 2019 

€ 380,40 

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage!  

 

 

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

