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Zondag 23 februari 2020 - 11.15 uur 
7e zondag door het jaar 

Eucharistieviering 

Schola Cantorum 
 

 

voorganger: 

 

wisselende gezangen: 

vaste gezangen: 

 

orgelmuziek voor de mis: 

 

 

bij het offertorium: 

 

bij de communie: 

 

 

na de zegen: 

 

organist: 

dirigent: 

 

 

Pater Leo van Ulden ofm. 

 

Gregoriaans 

11e mis 

 

Sonata IV, deel 1, Allegro con brio en deel 3, 

Allegretto - Felix Mendelssohn Bartholdy 

 

Menuet gothique - Léon Boëllmann 

 

Sonata III (BWV 527), 2e deel: Adagio e dolce - 

J.S. Bach 

 

Fuga in C - Christian Ruppe 

 

Jan Verschuren 

Theo Goedhart 

 

 



 

Vieringen in de komende week 
 

 

Woensdag 

26 februari 

 

 

19.30 uur – Eucharistieviering met askruisje 

Aswoensdag / Begin van de Veertigdagentijd 

Voorganger pater Leo van Ulden ofm. 

Schola Cantorum 
 
 

 

Donderdag 

27 februari 

 

11.00 uur – Huwelijksviering 

Oanh Le en Rowdy Cardose 

Voorganger Pastoor Walter Broeders 

St. Franciscuskoor Leiden o.l.v. Theo Goedhart 

 

12.30 uur – Eucharistieviering 

Voorganger pater Leo van Ulden ofm. 

Na de viering is er biechtgelegenheid tot 13.30 uur 
 
 

 

Zondag 

1 maart  

 

 

11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst  

Voorganger Pastoor Walter Broeders 

Hartebrugkoor  o.l.v. Theo Goedhart 
 
 

 

Activiteiten agenda 
 

 

Maandag 

24 februari 
 

 

19.30 uur Houd het eenvoudig. Thema van het katholieke geloof 

op eenvoudige wijze uitgelegd. St. Josephkerk-Ridderzaal 
 
 

 

Woensdag 

26 februari 

  

 

13.30 uur Ouderensoos – Romanuszaal  

19.00 uur Repetitie Schola Cantorum – Romanuszaal  

20.30 uur Repetitie Hartebrugkoor – Romanuszaal 

 
 

 

Zaterdag 

29 februari 
 

 

10.15 uur Bezinningsochtend voor de Veertigdagentijd 

Pastorie H. Lodewijk 

 
 

 

Zondag 

1 maart 
 

 

Inzameling Leidse Voedselbank 

12.15 uur Koffiedrinken en kinderlunch - Romanuszaal 

13.30 uur Filmspecial- The Two Popes -Romanuszaal 

 

 

 

 



 

Misintenties voor de overledenen: 
 

Margaretha Maria de Geest - Barends Levi Aloysius Visscher 

Riet Jongmans - de Winter Toos Wijgers – Mandemaker 

Gerrit Neuteboom Fia Preenen – van Leeuwen 

Elisabeth Sassen – Pieterse  Bernard Krabbendam 

Gé en Carolien Sassen Peter en Tiny de Goede 

Giovanni Ammazzini Joannes en Maria van Kampenhout 

Henk Hack Jacomijn van Duin 

Bart Klein  

 

Filmspecial `The Two Popes´ 

op zondag 1 maart in de Romanuszaal 
Ze zijn opponenten, of behoren dit te zijn. Paus Benedictus 

XVI en zijn opvolger Franciscus. De kamergeleerde Duitser en 

de meer volkse Argentijn, de twee opperste 

vertegenwoordigers van onverenigbare stromingen binnen de 

katholieke kerk. De eerste uiterst conservatief en star, de 

tweede vooruitstrevend en plooibaar. 

Inloop vanaf 13.15 uur, aanvang 13.30 uur 

Deelname met eenvoudige lunch tegen vrijwillige bijdrage. 

 

Aanmelden bij pastoraal werker Marlène Falke: m.dehoogh@hotmail.com 

 

 

WiFi in de hartebrugkerk 
Geachte bezoekers van de Hartebrugkerk. 

Wilt U lezingen van de dag in uw eigen taal volgen? 

Bezoekers van de Hartebrugkerk kunnen nu gratis gebruik maken van de 

aanwezige WiFi om toegang te krijgen tot de app EVANGELIZO waar men een 

keuze kan maken uit 16 talen om de lezingen van de dag te kunnen volgen. De 

toegang tot de WiFi Hartebrug Guest wordt automatisch geactiveerd bij 

binnenkomst. 

Voor het volgen van de lezingen moet men éénmaal de app EVANGELIZO 

installeren via de appstore of playstore afhankelijk van uw mobiel. 

Hierna kan men door het drukken op de EVANGELIZO app, de lezingen van die 

dag volgen in 16 verschillende talen. Na het activeren van de app EVANGELIZO 

kiest men door het drukken op de button opties voor de taal die men wil en daarna 

op OK. 

De maximale duur dat men als gast is ingeschakeld is twee uur. Hierna kan men 

weer opnieuw inloggen indien noodzakelijk. 
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WiFi in the Hartebrugkerk 
Dear visitors to the Hartebrugkerk.  

Would you like to follow the readings in your own language? 

Visitors to the Hartebrugkerk can now use the free WiFi to access the 

EVANGELIZO app where they can choose from 16 languages to follow the daily 

Mass readings. Access to the WiFi Hartebrug Guest is automatically activated upon 

entry. 

To follow the readings, you will need to download and install the EVANGELIZO 

app once via the app store or play store depending on your mobile. 

Next, open the Evangelizo app which allows you to follow the readings of the day 

in 16 different languages.  After activating the EVANGELIZO app, select the 

required language from the options and press OK. 

You can remain connected as a guest for a maximum of 2 hours. Afterwards you 

can log-in again if necessary. 
 
 

Opbrengst collecte  

Zondag 16 februari 2020 

€ 346,30 

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage!  

 

 

 

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.  & Corry Arendse 

bereikbaar op het secretariaat op dinsdag en vrijdag van 10.30 – 14.00 uur,  

 

tel. 071 5120401,  

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

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

