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Zondag 11 December  2022 - 11.15 uur 
3e Zondag van de Advent ( Jaar A) 
Eucharistieviering en kinderwoorddienst 

de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor 
Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv. 

 
 

 
vaste gezangen: 
 
voor de mis: 
 
bij het offertorium: 
 
bij de communie: 
 
 
na de zegen: 
 
 
organist: 
dirigent: 
 

  
uit de 17e mis 
 
Andantino - César Franck 
 
Rorate caeli 
 
Nun komm', der Heiden Heiland, BWV 659 
 Johann Sebastian Bach 
 
O kom, o kom, Immanuel 
Fuga c-Moll, BWV 549/2 - Johann Sebastian Bach 
 
Jan Verschuren 
Ronald Dijkstra 
 
 

 

 

 

Kerstconcert Hartebrugkoor vandaag  om 15.00 uur  
in de Hartebrugkerk Na de mis zijn er nog kaarten, bij de 
koorleden  te verkrijgen achter in de kerk. 
 



Misintenties 
 

    Pater Leo van Ulden ofm Hans en Toos Wijgers – Mandemaker 
    René Verhoeff Jan de Winter 

Fia Preenen – van Leeuwen Elisabeth Marcelis-Hoogeveen 
    Levi Aloysius Visscher Joannes en Maria van Kampenhout 

Bernard Krabbendam    Corry Koren-Hulsbosch 
Echtpaar  Cornelisse – de Romijn Janny Compier-de Ridder 
Familie de  Romijn Bart Klein 
Ouders de Goede-Juffermans Riet Jongmans-de Winter 
Gino Dario Socci Jacomijn van Duin 

 

Vieringen komende tijd 
 

 
 

Zondag 
18 december 

 

11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst 
Voorganger: Pater Joachim Oude Vrielink ofm. 
Hartebrugkoor 
 

 

Zaterdag  
24 december 
Nachtmis 

 

Nachtmis om 22 uur 
Voorganger; Pater Thijs Moons ofmconv. 
Hartebrugkoor 
 

 

Zondag  
25 december 
1e Kerstdag 
 

 

11.15 uur Eucharistieviering 
Voorganger: Pastoor Walter Broeders 
Hartebrugkoor 

 

Zondag  
1 januari 2023 
Nieuwjaarsdag 
 

 

11.15 uur Eucharistieviering 
Voorganger: Pastoor Ad van der Helm 
Schola 

 
 
 

 
 

Ieder kind een goede start 
 

Sierra Leone is een land in West Afrika waar veel jonge kinderen sterven aan 
ondervoeding en infectieziekten. Door het houden van een marktje, willen wij 
geld ophalen voor een project van de Adventsactie. Dit project gaat de mensen 
helpen door hen voedingsrijke planten voor de moestuinen te geven en ook 
speciale voedingsmiddelen voor de ondervoede kinderen.  
 

Het marktje is op   zondag 18 december na de viering van 11.15 uur. 
 

 Wij vragen parochianen om te helpen door iets lekkers te bakken of iets  
 anders te doneren.           Info: m.elinkschuurman@me.com 
 

 
 

 
 

mailto:m.elinkschuurman@me.com


 
 

10 december is de Dag van de Rechten van de Mens. 
 

Amnesty International organiseert ieder jaar rond 10 december een grote 
schrijfactie voor mensen die om hun overtuiging, godsdienst of geaardheid in de 
gevangenis zitten, vaak zonder neutrale rechtspraak én onder erbarmelijke 
omstandigheden. 
Over de hele wereld wordt geschreven naar regeringen en de mensen zelf. Deze 
stapel brieven is van enorme waarde. Het feit, dat er aandacht voor deze mensen 
is resulteert vaak in betere omstandigheden en de mensen zelf ervaren steun om 
vol te houden.  De Write for Rights actie richt zich dit jaar op het thema 
“Demonstreren is ieders goed recht” .  
De mensen voor wie we schrijven hebben één ding gemeen: ze zijn opgepakt 
omdat ze vreedzaam gebruikmaakten van hun recht om te demonstreren. Ze 
hebben niets misdaan, maar worden toch gestraft. Samen zetten we met brieven 
hun autoriteiten onder druk om hen vrij te laten of gerechtigheid te geven. En 
met kaarten aan de mensen zelf ben je een grote steun voor hen. We zijn ervan 
overtuigd dat een grote stapel brieven voor hen het verschil kan maken. 
 

Een andere manier om uw bijdrage te leveren is middels een individueel 
schrijfpakket.  In dit schrijfpakket vindt u voorbeeld brieven en informatie over 
de 10 mensen die dit jaar extra aandacht krijgen en wat hun situatie is. 
Als u de tijd en gelegenheid heeft om voor alle 10 te schrijven is heel fijn, het 
staat u geheel vrij om zelf te kiezen voor wie en voor hoeveel mensen u wilt 
schrijven. Iedere brief is er één! 
 

De schrijfpakketten zijn beschikbaar vandaag achter in kerk 
 

U wordt vriendelijk verzocht de brieven in te leveren op zondag 18 december 
 

U hoeft de geschreven brieven NIET zelf te versturen en ook niet in een 
enveloppe te doen.  Ontzettend bedankt voor het meedoen! 
 

Werkgroep Leiden-Leiderdorp Amnesty 
 
 

 
 
 
 

 

Wij willen alle parochianen bedanken die mee hebben geholpen met de 
schoenendoosactie. In totaal twintig schoenendozen zijn mooi versierd en 

gevuld. Wij hopen de kinderen van Sierra Leone, Oost-Europa of in de 
vluchtelingenkampen van Lesbos met deze cadeaus blij te kunnen maken. 
Wij zijn ook dankbaar dat u zo gul heeft gegeven voor de transportkosten. 

Het geld dat overblijft wordt overgemaakt voor de kinderen van Afghanistan 
die het zo hard nodig hebben om te overleven. 

 

De werkgroep Schoenendoosactie 2022 
 

 

 



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. 

Elke vrijdag van 10.30-13 uur  071-5120401 
 andere dagen uitsluitend per email. 

 hartebrugkerk@kpnmail.nl 
website: www.hartebrug.nl 

 
Pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh, 

Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 
: 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. HHPP Parochiekern Hartebrug 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. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen te Leiden 

 

U kunt in de belastingaangifte gebruik maken van ons RSIN/fiscaal 
nummer 823765714 t.n.v.  HH Petrus en Paulus Parochie Leiden 
 

Ontvangen gaven: 
Donatiezuil: 05/12  € 96,--  
QR code 27/11  € 28,-- 
Collecte:   
27/11 € 289.20 
04/12 € 357.40 

mailto:hartebrugkerk@kpnmail.nl
mailto:m.dehoogh@hotmail.com
http://www.beeldbankgreccio.nl/

