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Zondag 27 Februari 2022 - 11.15 uur 
Eucharistieviering  

8e Zondag door het Jaar 
Hartebrugkoor 

Afscheidsviering van onze dirigent Theo Goedhart 
 

 
Voorganger 
  
vaste gezangen 
 
voor de mis 
 
bij het offertorium: 
 
 
bij de communie: 
 
 
 
 
na de zegen: 
 
organist: 
fluit: 
Dirigent/organist 
 

 
Pastoor Walter Broeders 
 
uit de Bavo-mis van Hans Leenders 
 
Vocalise op. 34 no. 14 - Serge Rachmaninoff 
 
Wie lieblich sind deine Wohnungen (Psalm 84) - 
Johannes Brahms 
 
Dona nobis pacem (uit de Hohe Messe) - Johann 
Sebastian Bach;  
Praeludium en fuga in bes kl.t. uit het eerste boek 
van Das wohltemperierte Klavier,  
 
Praeludium in b kl.t. BWV 544 - J.S. Bac 
 
Jan Verschuren 
Pauline Verkerk 
Theo Goedhart 
 

 



 
Misintenties 

 

Pater Leo van Ulden ofm Ouders de Goede-Juffermans 
Riet Jongmans-de Winter Bart Klein 
Margaretha Maria de Geest-Barends Hans en Toos Wijgers – Mandemaker 
Giovanni Ammazzini Fia Preenen – van Leeuwen 

    Corrie Koren – Hulsbosch Bernard Krabbendam 
Henk Hack Joannes en Maria van Kampenhout 
Levi Aloysius Visscher Jacomijn van Duin 

 

Vieringen komende tijd 
 

 

Woensdag 
2 Maart 

 

19 uur: Eucharistieviering met askruisje 
Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv.  
Schola. 
 

 

Zondag 
6 Maart 
 

 

11.15 uur: Eucharistieviering en kinderwoorddienst 
Voorganger: Pastoor Ad van der Helm 
Hartebrugkoor 
 

 

Zondag  
13 Maart 
 

 

11.15 uur: Eucharistieviering  
Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv. 
Schola 
 

 

Zondag  
13 Maart 
 

 

Oriëntatiedag Vronesteyn 14.00-16.00 uur 
Vronesteyn is de priester- en diakenopleiding in het bisdom 
Rotterdam. De Oriëntatiedag is voor mannen (18-45 jaar).  
Inf. en aanmelding kan via www.vronesteyn.nl. 
 

 
Met ingang van vrijdag 25 februari vervallen voor de Rooms-Katholieke Kerk in 
Nederland de verplichting om anderhalve meter afstand te houden en het 
mondkapjesadvies bij verplaatsingen door de kerk. 
 

Ook vervallen de beperkende regels voor het uitreiken van de communie met 
uitzondering van de regel dat de priester en ook degene, die mede communie 
uitreikt, vooraf zijn handen goed reinigt. Gehandhaafd blijven regels ter 
vermijding van handcontact: gelovigen geven elkaar geen hand bij de 
vredeswens.   

Woensdag 2 maart is Aswoensdag. Voor het uitdelen van de askruisjes kan 
worden gekozen voor het plaatsen van het kruisje op het voorhoofd of voor het 
strooien van de as over het hoofd.  
De pandemie is echter nog niet voorbij. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat 
iedereen in de kerk de liturgie veilig mee kan vieren. 
 



 
Rector Broeders nodigt je uit: Oriëntatiedag Vronesteyn 
 

“Op het raam van de kapel van Vronesteyn is de roeping van de eerste leerlingen 
afgebeeld. Op het woord van de Heer gooien zij hun netten uit. Niet met hun hoofd, 
want ze hebben de hele nacht al gevist en niets gevangen. Ze luisteren en ze 
handelen met het hart.” In een video nodigt rector Broeders uit voor de 
Oriëntatiedag op Vronesteyn. Tijdens de Oriëntatiedag kunnen mannen die 
nadenken over het priesterschap of diaconaat in gesprek over hoe je je roeping 
serieus kunt onderzoeken. 
 

“De samenleving gaat weer meer open om elkaar te ontmoeten. Open jij je hart voor 
de ontmoeting met de Heer? Hij roept jou, misschien wel met een bijzondere 
roeping tot het priesterschap diaconaat”, zegt de rector. “Onderzoek die roeping. Je 
bent welkom op de Oriëntatiedag van Vronesteyn op zondag 13 maart.” 
 

Vronesteyn is de priester- en diakenopleiding in het bisdom Rotterdam. De 
Oriëntatiedag is voor mannen (18-45 jaar).  Roept God jou tot het ambt van priester 
of diaken ten dienste van de parochies in het bisdom? Onderzoek je roeping. Doe 
dat samen met Vronesteyn. Aanmelden is nodig en kan via  
www.vronesteyn.nl. 
 

Oriëntatiedag 
Zondag 13 maart 
14.00-16.00 uur 
 

Scan de QR-code en bekijk de video “Rector 
Broeders nodigt je uit: Oriëntatiedag Vronesteyn” 
https://youtu.be/pX8Cr8YsDz0  
 

 

https://youtu.be/pX8Cr8YsDz0


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  
 

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. 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 

 
 

Collectes: QR-code:  20/2  € 30,--   Donatiezuil:  was buiten werking. 
Vandaag kan er  weer worden gepind. 

 

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

