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Zondag 22 november 2020 - 11.15 uur 

Christus Koning 
Eucharistieviering  

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: 

 

Pater Thijs Moons ofmconv. 

 

Uit de 8e mis 

 

Orgelmuziek: Voluntary II – John Stanley 

 

Giga - Johann Sebastian Bach 

 

Orgelmuziek: Minuetto – Eugène Gigout 

 

Orgelmuziek: Toccata – Jan Nieland 

 

Jan Verschuren 

Theo Goedhart 



 

 

Door de coronamaatregelen is er vandaag geen speciale ofs icoonviering 

 

Misintenties voor de overledenen: 
 

Margaretha Maria de Geest – Barends  Bart Klein 

Riet Jongmans – de Winter      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 

Corrie Koren-Hulsbosch Joannes en Maria van Kampenhout 

Levi Aloysius Visscher Jacomijn van Duin 

Henk Hack Elisabeth Meijers-Schaafstra 

 

 

Vieringen in de komende weken 
 

 

Donderdag 

26 november 

 

12.30 uur – Eucharistieviering 

Voorganger: pater Leo van Ulden ofm. 
 

 

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.  
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Pop-uptentoonstelling ‘De Bijbel rond’ in de Hartebrug 
 

In het kader van het diocesane Jaar van het Woord van God en de 1600e sterfdag 

van de heilige Hiëronymus heeft het bisdom Rotterdam een reizende 

tentoonstelling gemaakt onder de naam ‘De Bijbel rond.’  

Deze pop-up tentoonstelling over de Bijbel geeft op een laagdrempelige manier 

informatie over het Oude en het Nieuwe Testament, Het Woord van God in de Kerk 

en over de Bijbel thuis lezen. Gedurende de Advent is deze tentoonstelling te zien in 

het portaal van onze kerk. 

- Voor kinderen zijn er speciale onderdelen in de vorm van kleine opdrachten in een 

Opdrachtenboekje en een Bijbelkwartet met ‘spannende weetjes’ 

- Voor volwassenen QR-codes op de panelen waar mee meer informatie kan worden 

gezien .Regelmatig zullen de pastores, diaken en pastoraalwerkende binnen lopen 

om bezoekers te woord te staan.  
 

De Pop up tentoonstelling is vanaf 29 november dagelijks te zien tussen 10 – 

16.00 uur en op zondag vanaf 12.00 u in het portaal van de Hartebrugkerk 

De tentoonstelling is coronaproef. Bezoekers kunnen individueel de expositie bekijken en 

voldoende afstand bewaren. Het dragen van een mondkapje is daarbij verplicht. 
 

Achtergrond informatie over het jaar van het Woord van God is te vinden op   

de website van het bisdom: 

 https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/inspiratie-nieuws/bisdom-maakt-pop-up-

tentoonstelling-over-de-bijbel 
 

Catechese: ‘Wat zeggen de profeten ons  
Aansluitend bij deze tentoonstelling is er een catechese aanbod van vier 

bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten lezen we in het Oude Testament, de 

profetieën die wij als eerste lezing horen op de zondagen in de Advent. Vragen 

daarbij zijn oa: ‘Wat zeggen de profeten ons in de Advent van 2020 ? ‘Wat moeten 

wij doen en op wat en wie mogen wij hopen ?’ 
 

Waar: Huiskamer St. Petrus Lorentzkade 16a van 13.30 – 15.00 u 

 Opgave verplicht ivm een beperking in aantal deelnemers 

Of via Zoom van 19.30 – 21.00 u 

https://us02web.zoom.us/j/6532491870?pwd=bFpKMEdlR0h5Q2htWThOMTlYT01jdz09 

24 nov. 2020 ‘wij zijn het leem’ Jes. 63,16b-17.19b 

01 dec. 2020 ‘Uw God is op komst!’ Jes. 40,1-5.9-11 

08 dec. 2020 ‘Ik vind grote vreugde in de Heer,’ Jes. 61,1-2a.10-11 

15 dec. 2020 ‘Op al uw tochten heb ik u bijgestaan’ 2 Sam. 7,1-5.8b-11.16 

Door: pastoraal werkster: Marlène Falke-de Hoogh  

https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/inspiratie-nieuws/bisdom-maakt-pop-up-tentoonstelling-over-de-bijbel
https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/inspiratie-nieuws/bisdom-maakt-pop-up-tentoonstelling-over-de-bijbel
https://us02web.zoom.us/j/6532491870?pwd=bFpKMEdlR0h5Q2htWThOMTlYT01jdz09


 

 

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 
 

 
 

totale opbrengst collectes: worden over 1 week geteld. 
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