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Zondag 31 Januari 2021 - 11.15 uur 

4e Zondag door het jaar 
Eucharistieviering  

enkele leden van de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor  

o.l.v. Theo Goedhart 
 

 

voorganger: 

 

vaste gezangen: 

 

orgelmuziek voor de mis: 

 

bij het offertorium: 

 

 

bij de communie: 

 

na de zegen: 

 

 

organist: 

dirigent; 

 

Pater Leo van Ulden ofm  

 

De schola zingen de vaste gezangen uit de 8e mis 

 

Prélude - César Franck 

 

Orgelmuziek: Variatie over Psalm 24 - Anthoni van 

Noordt 

 

Orgelmuziek:Aria - Andrew Carter 

 

Orgelmuziek: Fanfare - William Mathias 

 

 

Jan Verschuren 

Theo Goedhart 

 
 

 



 

 

 

Misintenties voor de overledenen: 

 
 

Gerrit Neuteboom Bart Klein 

Henk Hack     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 

Overleden ouders Neuteboom-Hoogland Overleden ouders Barning-Overduin 

     Pater Piet van Westen mhm Pater Jan van Duijnhoven ofm 

 

 

Vieringen in de komende week 

 
 

 

Donderdag 

4 februari 

 

12.30 uur – Eucharistieviering 

Voorganger: pater Leo van Ulden ofm. 
 

 

Zondag 

7 februari 

 

 

11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst 

5e zondag door het jaar 

Voorganger: Pater Leo van Ulden ofm  

Enkele leden van de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor 
 

 

 

 

 

Vrijdag 5 februari 16 uur Laudato Si Mondiaal Gebed van de Paus 

https://catholicclimatemovement.global/globallaudato-si-monthly-

prayer-services 

 

Zaterdag 13 februari 15.30 uur bijeenkomst de Vriendjes van Franciscus 

catechese club in de bijsacristie van de Hartebrugkerk 

 

 



 

 

Actie Kerkbalans 2021: Geef vandaag voor de kerk van morgen! 
          

Beste parochiaan van de Hartebrugkerk, 
 

Meer dan ooit missen we de warmte van andere mensen om ons heen: de handdruk 

bij een ontmoeting, een spontane knuffel, dat klopje op de schouder. Mensen 

zoeken verbinding, contact en genegenheid. En de kerk is daarbij voor veel mensen 

niet weg te denken: samenkomen om je geloof te beleven. Met elkaar deel zijn van 

de parochie. Dat geeft een bijzondere band. Ook als u een kaarsje komt opsteken en 

een moment van rust en gebed zoekt bent u van harte welkom in de Hartebrug. 
 

Eens per jaar doen wij een extra beroep op u om uw parochiekerk structureel te 

steunen. Met de Actie Kerkbalans hopen we dat u wilt investeren in een levende 

kerk tijdens en na corona. In de Coronatijd zijn onze inkomsten van de wekelijkse 

collectes wegvallen, terwijl het merendeel van de kosten gewoon doorging. Een 

monumentaal kerkgebouw als de Hartebrug brengt veel kosten met zich mee, van 

de verwarming tot het onderhoud. Maar ook zijn er personeelskosten en andere 

kosten. Na het ook financieel heel moeilijke 2020 is uw toezegging extra welkom.  
 

Vindt u de Hartebrug een plek van betekenis, voor uzelf en voor anderen? Fijn, 

want dat willen wij graag voor u zijn, én blijven. Daarom vragen wij u ons te 

steunen met een vast bedrag per maand of jaar. Wij denken aan een bedrag van 

EUR 10 per maand maar kleinere (en natuurlijk grotere) bedragen zijn van harte 

welkom en helpen mee. 
 

U kunt uw bijdrage overmaken op ons bankrekeningnummer 

NL29 INGB 0002 595800 t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrugkerk te Leiden. 
  

Ook wijzen wij u op de fiscale mogelijkheid om een periodieke gift te doen. U kunt 

in de belastingaangifte gebruik maken van ons RSIN/fiscaal nummer 823765714 

t.n.v. HH Petrus en Paulus Parochie. Meer informatie daarover kunt u via ons 

secretariaat ontvangen: Hartebrugkerk@kpnmail.nl .  

Bij voorbaat danken wij u heel hartelijk voor uw bijdrage.  
 

De Hartebrug opent weer haar deuren in 2021 en wij rekenen graag op uw steun.  

Dus: Geef vandaag voor de kerk van morgen! 

Tenslotte tekenen wij met de groet van Franciscus: “Vrede en alle goeds”. 

De Locatieraad van de Hartebrug, mede namens het Pastorale Team 

Roeland van Velzen, voorzitter | Marlène Falke, pastoraal werker 

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: 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 
 

 

    Collecte 24 januari jl. : QR-code € € 40,--  en donatiezuil: € 72,--  

   Geldelijke collecte nog niet geteld 

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