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Zondag 14 maart 2021 - 11.15 uur 

4e Zondag van de Veertigdagentijd 
Eucharistieviering 

enkele leden van de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor  

o.l.v. Theo Goedhart 
 

 

voorganger: 

 

vaste gezangen: 

 

 

bij het offertorium: 

 

bij de communie: 

 

 

na de zegen: 

 

 

organist: 

dirigent: 

 

Pater Leo van Ulden ofm 

 

De schola zingen de vaste gezangen uit de Missa in 

simplicitate van Hans Leenders 

 

De schola zingt het lied voor zondag Laetare 

 

Zang tijdens de communie: Psalm 122 – Adriaan C. 

Schuurman 

 

Orgelmuziek: Toccata – Jan Nieland 

 

 

Jan Verschuren 

Theo Goedhart 

 

 

 



 

 

Misintenties voor de overledenen: 
 

 

Marian van der Krogt – Stokkermans  Corrie Koren – Hulsbosch 

Marie José Schils – Rommens      Bart Klein 

Margaretha Maria de Geest – Barends Hans en Toos Wijgers – Mandemaker 

Riet Jongmans – de Winter Fia Preenen – van Leeuwen 

Elisabeth Sassen – Pieterse Bernard Krabbendam 

Gé en Carolien Sassen Peter en Tiny de Goede 

Henk Hack Joannes en Maria van Kampenhout 

Levi Aloysius Visscher Jacomijn van Duin 

Giovanni Ammazzini Joop Kruijs 

 

 

Vieringen in de komende week 
 

Alle vieringen behalve op donderdag aanmelden verplicht! 

Hartebrugkerk@kpnmail.nl 

 
 

 
 

 

Donderdag 

18 maart  

 

 

12.30 uur – Eucharistieviering 

Voorganger: pater Leo van Ulden ofm 
 

 

Zondag 

21 maart 

 

11.15 uur Eucharistieviering 

5e zondag van de veertigdagentijd 

Voorganger: pastoor Walter Broeders 

Enkele leden van de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor 
 

 

 

Donderdag 

25 maart  

 

 

12.30 uur – Eucharistieviering 

Voorganger: pater Leo van Ulden ofm 
 

 

Zondag 

28 maart 

 

11.15 uur Eucharistieviering 

Palmzondag 

Voorganger:. Pater Leo van Ulden ofm.  

Enkele leden van de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor 
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Sobere maaltijd 19 maart 18.00 – 19.15 uur 
 

Al jaren hebben de parochiekernen van de Hartebrugkerk, de St.Petrus, de 

H.Lodewijk en de H.Joseph de gewoonte om een Sobere maaltijd in 

veertigdagentijd te houden ten behoeve van het Vastenproject. Dus ook dit 

jaar weer, maar dan wel anders…  

We willen een Online Sobere Maaltijd vieren, omdat de coronapandemie 

ons verhindert fysiek bij elkaar te komen. Hoe dan? U neemt deel aan de 

maaltijd vanachter uw computer, tablet of smartphone, met onder 

handbereik een bord (door u zelfgemaakte) met soep en brood.  

De drie praktijken, die traditioneel verbonden zijn met de veertigdagentijd 

(vasten, gebed en aalmoezen geven), komen in onze Online Sobere Maaltijd 

samen. De bedoeling is om voor het project geld te doneren: Project: De 

Vastenactie van Fidesco voor beroepsonderwijs aan volwassenen uit de 

sloppenwijken van Brazilië; Over het project leest u meer in het tekstboekje 

en wordt u uitgebreid geïnformeerd tijdens de maaltijd. 
 

De maaltijd wordt geleid door stagiaire Anne en p.w. Marlène Falke. 

Aanmelden kan via p.w. Marlène Falke: m.dehoogh@hotmail.com. 

Na uw aanmelding ontvangt u de link om in te loggen en het tekstboekje. 

 
Landelijke opschoondag zaterdag 20 maart 
De parochiekernen van Regio-Zuid doen mee met de landelijke 

opschoondag. In groepjes van twee wordt er afval geraapt rond de kerk. 

Vanaf 14.00 uur starten we vanuit de fietsenstalling bij de Romanuszaal. Er 

is een prijs voor de kern met het meest opgehaalde afval! Wilt u mee doen? 

Aanmelden kan via: hartebrugkerk@kpnmail.nl 

 

 

Palmpaasstokken maken 
Op zaterdag 27 maart van 14.00 tot 15.30 uur mogen 

de kinderen Palmpaasstokken maken in de 

Romanuszaal. Er wordt gezorgd voor de stok, het 

crêpepapier en de broodhaan. Breng graag zelf 

snoep en andere versieringen mee. In de pauze is er 

limonade met een klein hapje. Iedereen is welkom!  

 



 

 

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 
 

 

Geldcollecte 24/1 t/m 28/2 € 228,55 

QR-code 7/3  € 35,-- Pin automaat:  7/3  € 139 ,--   
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