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Zondag 15 november 2020 - 11.15 uur 
Eucharistieviering en kinderwoorddienst 

cantor: Theo Goedhart (dirigent van het Hartebrugkoor) 
 

 

voorganger: 

 

vaste gezangen: 

 

 

orgelmuziek voor de mis: 

 

 

bij het offertorium: 

 

bij de communie: 

 

 

na de zegen: 

 

 

organist: 

cantor: 

 

Pastoor Walter Broeders 

 

De cantor zingt de vaste gezangen uit de Missa in 

simplicitate van Hans Leenders 

 

Orgelmuziek: Fantasia (G dorisch) - Jan Pieterszoon 

Sweelinck 

 

Vocale muziek: Ave maris stella - Antonín Dvořák 

 

Orgelmuziek: Wachet auf, ruft uns die Stimme - Flor 

Peeters 

 

Toccata sopra 'Te Deum Laudamus' - Antoon 

Maessen 

 

Jan Verschuren 

Theo Goedhart 

 



 

 

Misintenties voor de overledenen: 
 

Ger Marcellis Bart Klein 

Marie José Schils-Rommens     Hans en Toos Wijgers – Mandemaker 

Elisabeth Sassen – Pieterse Fia Preenen – van Leeuwen 

Gé en Carolien Sassen Bernard Krabbendam 

Giovanni Ammazzini Peter en Tiny de Goede 

Henk Hack Joannes en Maria van Kampenhout 

Levi Aloysius Visscher Jacomijn van Duin 

Coby Schoof-Vierhout Rob Poos 

 

Vieringen in de komende weken 
 

 

Donderdag 

19 november 

 

12.30 uur – Eucharistieviering 

Voorganger: pater Leo van Ulden ofm. 
 

Zondag 

22 november 

 

11.15 uur Eucharistieviering 

Christus Koning 

Voorganger: pater Thijs Moons ofmconv. 

Leden van het  Hartebrugkoor o.l.v. Theo Goedhart 

Geen icoon viering 
 

Zondag 

29 november 

 

11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst 

1e zondag in de advent 

Voorganger: pater Leo van Ulden ofm.  

Leden van het  Hartebrugkoor o.l.v. Theo Goedhart 
 

 

Zondag 

6 december 

 

11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst 

2e zondag in de advent 

Voorganger: pastoor Walter Broeders 

Leden van het  Hartebrugkoor o.l.v. Theo Goedhart 
 

 

Wegens de aangescherpte coronamaatregelen (max.30 kerkgangers) is het alléén 

mogelijk een plaats te reserveren via email met naam en telefoonnummer en wel 

voor vrijdag 19 uur. Op zondag bij de ingang van de kerk is géén reservering 

mogelijk. Ons e-mailadres is hartebrugkerk@kpnmail.nl. Is het maximum van 30 

bereikt dan krijgt u een email van ons terug, dat de reservering deze zondag niet 

gehonoreerd kan worden.  

 

Door de coronamaatregelen is er 22 november a.s. geen speciale ofs icoonviering 

mailto:hartebrugkerk@kpnmail.nl


 

 

Paus Franciscus: ‘Gebed tot God en solidariteit met 

de armen en lijdenden niet te scheiden’ 

In zijn boodschap voor de vierde Werelddag van de Armen, die op zondag 15 

november door de Rooms-Katholieke Kerk wordt gevierd, neemt paus Franciscus 

het boek ‘Wijsheid van Jezus Sirach’ als inspiratie. Hij concludeert daaruit dat 

het gebed tot God en de solidariteit met de armen en de lijdenden niet van elkaar 

te scheiden zijn.  

‘Om een eredienst te vieren die de Heer welgevallig is, is het noodzakelijk te 

erkennen dat iedere persoon, ook de meest behoeftige en verachte, het ingeprente 

beeld van God in zich draagt. Uit deze aandacht komt de gave van de goddelijke 

zegen voort, aangetrokken door edelmoedigheid, in praktijk gebracht ten opzichte 

van de armen. Daarom mag de tijd die aan het gebed moet worden gewijd, nooit 

een alibi worden om de naaste in moeilijkheden te verwaarlozen. Het tegengestelde 

is waar: de zegen van de Heer daalt over ons neer en het gebed bereikt zijn doel, 

wanneer zij gepaard gaan met de dienst aan de armen’, zegt de paus. 

Strek uw hand uit naar de arme 

“Strek uw hand uit naar de arme” staat in de Wijsheid van Jezus Sirach (Sir. 7, 32). 

Deze oude wijsheid stelt deze woorden voor als een wet om in het leven te volgen. 

De paus zegt over deze woorden:  ‘Zij weerklinken vandaag met heel hun 

betekenisvolle lading om ook ons te helpen de blik te richten op het wezenlijke en 

de grenzen van onverschilligheid te overwinnen. De armoede neemt steeds een 

ander gezicht aan, dat aandacht vraagt voor steeds verschillende situaties: in iedere 

situatie kunnen wij de Heer Jezus ontmoeten, die heeft geopenbaard dat Hij 

tegenwoordig is in zijn zwakste broeders en zusters (vgl. Mat. 25, 40).’ 

De paus zegt dat de Kerk weliswaar geen alles omvattende oplossingen te bieden 

heeft, maar de Kerk biedt met de genade van Christus haar getuigenis en gebaren 

van samen delen aan. ‘Zij voelt zich bovendien verplicht de problemen voor het 

voetlicht te brengen van hen die niet het noodzakelijke hebben om van te leven. Om 

iedereen te herinneren aan de grote waarde van het gemeenschappelijk welzijn, is 

voor christenen een verplichting voor het leven, die wordt gerealiseerd in het 

streven om niemand te vergeten van degenen wier menszijn wordt geschonden 

omdat niet aan hun basisbehoeften wordt voldaan.’ 



 

 

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 collectes: worden over 2 weken geteld. 
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