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Zondag 9 mei 2021 - 11.15 uur 

6e zondag van Pasen 
Eucharistieviering  

enkele leden van de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor  

o.l.v. Theo Goedhart 
 

 

voorganger: 
 

vaste gezangen: 

 

 

voor de mis 

 

 

bij het offertorium: 

 

bij de communie: 

 

na de zegen: 

 

 

organist: 

dirigent: 

 

Pastoor Jeroen Smith 
 

Het koor zingt de vaste gezangen uit de Eerste mis 

(Lux et origo) 

 

Allegro con brio uit Sonata IV - Felix Mendelssohn 

Bartholdy 

 

Cantabile - Alexandre Guilmant 

 

Fantasia A dur - Georg Philipp Telemann 

 

Allegro maestoso e vivace uit Sonata IV - Felix 

Mendelssohn 

 

Jan Verschuren 

Theo Goedhart 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Misintenties voor de overledenen: 
 

Mevrouw Van Kan – Kouwehoven Joop Kruijs 

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 

Henk Hack Jacomijn van Duin 

Levi Aloysius Visscher  

 

 
 

Vieringen in de komende week 
 

 

Zondag 

16 mei 

 

11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst 

Voorganger: pastoor Walter Broeders 

Enkele leden van de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor 
   

Donderdags 
 

Geen Eucharistievieringen meer. Ook Hemelvaartsdag niet. 

 

Zondag 

23 mei 

 

1e Pinksterdag 

11.15 uur Eucharistieviering  

Voorganger: Mgr. Dr. J.H.J. van den Hende 

Enkele leden van de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor 
 

 

 

 

Alle VIERINGEN OP ZONDAG aanmelden verplicht! 

Voor vrijdag 19.00 uur. 

U  ontvangt alleen bericht als de kerk met  de 60 kerkgangers vol zit 

Hartebrugkerk@kpnmail.nl 

 

mailto:Hartebrugkerk@kpnmail.nl


 

 

Vakantie in Brabants land 
 

Vrijdag 30 april werd ‘Ons Kloosterpad’ officieel geopend bij de Clarissen in Megen. 

Ons Kloosterpad is een wandelroute van ongeveer 330 km langs bestaande en 

voormalige kloosters in Brabant. Vijftien etappes van gemiddeld 25 km voeren de 

wandelaars door het Brabantse landschap langs 50 kloosters die belangrijk zijn of 

zijn geweest in de geschiedenis van het Brabantse kloosterleven.  

Het pad werd geopend door zuster Angela Holleboom, abdis van de Clarissen in 

Megen. Zij overhandigde het Bindboek, dat behoort bij ons kloosterpad, aan 

mevrouw Ina Adema, Commissaris van de Koning in Brabant. Daarmee was het 

pad officieel geopend. Eerder die dag liepen mevrouw Adema, mevrouw Buijs, 

burgemeester van Oss en zuster Johanna van de Clarissen al een deel van het pad. 

De opening vond plaats bij de Clarissen vanwege hun bijzondere feestdag. Op 30 

april vierden zij namelijk dat de gemeenschap 550 jaar bestaat en 300 jaar geleden 

naar Megen is gekomen vanuit Boxtel. Aan het einde van de officiële opening 

zongen de zusters een zegenbede voor alle toekomstige wandelaars. De opening is 

nog terug te zien op de website Brabantskloosterleven.nl 
 

Bindboek en souvenirs 

Bij Ons Kloosterpad is een prachtig bindboek uitgegeven. Hierin zijn de losse 

routekaarten gebundeld en is veel achtergrond informatie te lezen over de kloosters 

in Brabant. Het boek is verrijkt met mooie foto’s en interviews met religieuzen over 

het kloosterleven in deze tijd. Het boek is te bestellen bij Berne Media voor € 29,50 

en ook de moeite waard voor mensen die de wandelingen niet gaan maken. 

Daarnaast zijn er bij de vijftien etappeplaatsen souvenirs te koop voor de 

wandelaars. Deze zijn ontworpen door een aantal kunstenaars die hiervoor 

geïnspireerd werden door gesprekken met enkele religieuzen en bezoek aan de 

kloosters. Een deel van de opbrengsten van zowel het boek als de souvenirs komt 

ten goede aan de instandhouding van de kloosters. 

 

Pater Leo van Ulden ofm en pw Marlène Falke 
 

Pater Leo van Ulden ofm en Pastoraal werker Marlène Falke zijn, wegens hun 

gezondheid, tijdelijk voor de Hartebrug niet beschikbaar. Op donderdag voorlopig 

geen eucharistieviering. Uw gebed voor hen wordt gevraagd. 

 
 

Opbrengst collecte Vronesteyn 
 

  Roepingenzondag heeft € 271,90 opgebracht voor Centrum voor Priester en 

Diakenopleiding Vronesteyn. 
 

 

 

 



  

 

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 

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 collecte 2/5 € 76,80 

QR-code 2/5  € 50,-- Donatiezuil:  2/5  € 100,--  
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