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Zondag 18 september 2016
Vijfentwintigste zondag door het jaar
11.15 uur – Eucharistieviering en Kinderwoorddienst
Hartebrugkoor
voorganger:
wisselende gezangen:
vaste gezangen:

Pater Leo van Ulden ofm.
Gregoriaans
Missa simplex - Rihards Dubra; Credo 1

voor de mis:

Praeludium en Fuga G-dur - Felix Mendelssohn
Bartholdy

bij het offertorium:

[koor] Deel 1-4 uit Stabat Mater - Antonio Caldara
[orgel] "Wenn wir in höchsten Nöten sein" - J.S. Bach

bij de communie:

[orgel] "Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ" - J.S. Bach
[koor] Deel 20 en 21 uit Stabat Mater - Antonio Caldara

na de zegen:

Toccata - Eugène Gigout

organist:
dirigent:

Jan Verschuren
Theo Goedhart

Na afloop van de eucharistieviering is er koffiedrinken in de Romanuszaal
After mass you are welcome in the Romanuszaal for a cup of coffee

Misintenties voor de overledenen
Jeanne Zwetsloot
Elisabeth Sassen – Pieterse
Gé en Carolien Sassen
Giovanni Ammazzini
Rozella Mandas
Levi Aloysius Visscher

Henk Hack
Piet Masurel
Piet Zwetsloot van de O.F.S.
Ger Marcellis
Marie José Schils – Rommens
Nelleke van Dijk

Vieringen in de komende week
Donderdag
12.30 uur

22 september – Donderdag in week 25 door het jaar
Eucharistieviering
Voorganger pastoor Walter Broeders

Zondag
11.15 uur

25 september – Zesentwintigste zondag door het jaar
Eucharistieviering
Voorganger pastoor Walter Broeders
Schola Cantorum o.l.v. Theo Goedhart

Agenda activiteiten
Dinsdag
20 september

10.00 uur Repetitie Dameskoor
20.00 uur Vergadering Collectanten

Woensdag
21 september

13.00 uur Ouderensoos in de Romanuszaal
19.45 uur Repetitie Schola Cantorum
20.15 uur Repetitie Hartebrugkoor

Zondag
25 september

Nationale ontmoetingsdag Zonnebloem in de Romanuszaal

Op zondag 2 oktober zal, in verband met de onbereikbaarheid,
drukte en feestelijkheden rond Leidens Ontzet,
de Hartebrugkerk gesloten zijn.

Vredesweek 17 - 25 september
‘Vrede verbindt’! Dat is het motto van de Vredesweek. In een tijd waarin angst voor
terreur en oorlog de boventoon voert en nog steeds duizenden vluchtelingen op
zoek zijn naar een veilig heenkomen, roept vredesorganisatie PAX ons voor de
50ste keer op voor de Vredesweek. Juist nu beseffen veel mensen dat vrede niet
vanzelfsprekend is, maar een voorrecht waar we ons voor moeten inzetten. Vrede
vraagt moed om te midden van vervreemding te kiezen voor ontmoeting; om te
midden van angst te kiezen voor de hoop en het vertrouwen dat ‘ vrede verbindt.’
Op woensdag, 21 september zal van 16.00 tot 17.00 uur de Vredeswake worden
gehouden op het Stadhuisplein van Leiden. Samen staan we rond de
‘WERELDKAART’ om daarmee uit te drukken, dat de vrede in de gehele wereld
onze zorg en aandacht heeft. Hiermee geven we stem aan de talloze onschuldige
slachtoffers van terreurdaden en conflicten waar ook ter wereld en staan we stil bij
de mensen van ‘goede wil’, de Vredesstichters en bruggenbouwers. We hopen, dat
vele parochianen hun goede wil tonen om bij de Vredeswake aanwezig te zijn.
Werkgroep Missie Ontwikkeling en Vrede

Choral Evensong
Op zaterdag 1 oktober bent u om 17.00 uur van
harte welkom om de Choral Evensong bij te
wonen in de Sint Jeroenskerk, Van Limburg
Stirumstraat 24 te Noordwijk-Binnen.
De Choral Evensong wordt volgens het model
van het Anglicaanse ‘Evening Prayer’
gezongen door ons eigen Hartebrugkoor o.l.v.
Theo Goedhart, Jan Verschuren bespeelt de
Maarschalkerweerd-orgels.
Met koormuziek van Stanford, Ayleward, Knight e.a., orgelmuziek van Duruflé,
Mendelssohn, Dubois en Nieland.
De toegang is vrij.

Feest van Franciscus!
Om het leven en sterven van de H. Franciscus te herdenken en ons door zijn
levenswijze en spiritualiteit te laten inspireren en bemoedigen, wordt er
op dinsdag 4 oktober om 19.30 uur een viering gehouden
in de Maria Middelares kerk, Rijndijk 283 te Leiden.
Namens de Franciscaanse lekenorde O.F.S.
nodigen wij u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.
Na de viering is er de mogelijkheid tot ontmoeting bij een kopje koffie of thee
met de traditionele franciscaanse amandelkoekjes.

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

Contacten:
Secretariaat Hartebrugkerk: Corry Arendse
bereikbaar op het secretariaat iedere dinsdag en vrijdag
van 10.00 – 14.00 uur tel. 071 5120401,
op overige dagen 071 3412889 of 06 25198458
Eerst aanspreekbare van het pastorale team:
Bas van Pampus, e-mail: pwbasleiden@gmail.com
Koster/beheerder: Joop Kruijs, tel. 06 51535420
e-mail: hartebrugkerk@kpnmail.nl website: www.hartebrug.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 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. HHPP 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
Opbrengst collecte:
Zondag 11 september 2016: € 446,50
Hartelijk dank voor uw bijdrage!

