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Zondag 9 oktober 2016
Achtentwintigste zondag door het jaar
11.15 uur – Eucharistieviering en kinderwoorddienst
met gedachtenis aan de heilige Franciscus
Schola Cantorum
voorganger:
wisselende gezangen:
vaste gezangen:

Pastoor Jeroen Smith
Gregoriaans
11e mis

voor de mis:
introïtus:

na de zegen:

Magnificat VIII. toni - Heinrich Scheidemann
Gaudeamus omnes in Domino, diem festum celebrantes
sub honore beati Francisci, de cuius sollemnitate
gaudent Angeli, et collaudant Filium Dei.
Laten wij ons allen verheugen in de Heer. Wij vieren de
feestdag ter ere van de zalige Franciscus, over wiens plechtige
staat de engelen zich verheugen; hun lof weerklinkt voor de
Zoon van God
Franciscus pauper et humilis, caelum dives ingreditur,
hymnis caelestibus honoratur.
Franciscus, arm en nederig, betreedt de hemel als een rijke en
wordt met hemelse gezangen geëerd.
Almachtige, algoede Heer (volkszang)
Sonata IV, 1e deel, Adagio-Vivace - J.S. Bach
Ave Maria - C. Saint-Saëns
(soli: Dorien van Rumt en Jan Mooij)
Praeludium C-Dur BWV 547I -J.S. Bach

organist:
dirigent:

Jan Verschuren
Theo Goedhart

alleluia antifoon:

bij het offertorium:
bij de communie:

Na afloop van de eucharistieviering is er koffiedrinken in de Romanuszaal

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

Levi Aloysius Visscher
Henk Hack
Margaretha Maria de Geest-Barends
Riet Jongmans-de Winter

Vieringen in de komende week
Donderdag
12.30 uur

13 oktober – Donderdag in week 28 door het jaar
Eucharistieviering
Voorganger pastoor Walter Broeders

Zondag
11.15 uur

16 oktober – Negenentwintigste zondag door het jaar
Eucharistieviering en Kinderwoorddienst
Voorganger pater Jan van Duijnhoven ofm.
Hartebrugkoor o.l.v. Theo Goedhart

Agenda activiteiten
Zondag
9 oktober

12.15 uur Koffiedrinken in de Romanuszaal
en lunch voor de kinderen

Maandag
10 oktober

10.00 uur Repetitie Dameskoor in de kerk

Woensdag
12 oktober

13.00 uur Ouderensoos in de Romanuszaal
19.45 uur Repetitie Schola Cantorum
20.15 uur Repetitie Hartebrugkoor
20.00 uur Teresa van Avila, lezing in de Josephpastorie aan de
Herensingel m.m.v. Annelies Cremers en pastoor
Jeroen Smith

Zondag
16 oktober

12.15 uur Koffiedrinken in de Romanuszaal

Versterking verzocht!
Voor de werkgroep kinderwoorddiensten en de
Catechese Club “Vriendjes van Franciscus” zijn we op
zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Vind je het leuk om
de blijde boodschap aan kinderen door te vertellen?
Heb je iets met de Heilige Franciscus? Misschien ben je
zelf ouder en bent nieuwsgierig over wat wij in de
kinderwoorddienst doen? Wil jij het wonder van de
Schepping met de kinderen delen? Neem dan contact
op met Victoria Twist vj.twist@kpnplanet of
Maaike Elink-Schuurman m.elinkschuurman@me.com
Ook voor de bezorging van het parochieblad Rondom de Kerk hebben we
dringend behoefte aan uitbreiding. We zoeken enkele personen die een
bezorgwijkje voor hun rekening willen nemen.
Meld u aan bij het secretariaat: hartebrugkerk@kpnmail.nl
Bij voorbaat hartelijk dank!

Congres Bruisende Kerk
Herken je dit?
 Je wilt graag iets doen met je geloof, maar je weet niet goed waar je moet
beginnen.
 Je bent al actief en je vindt het soms lastig om in de kerk iets voor elkaar te
krijgen, maar je wilt dat wel heel graag.
 Je maakt je wel eens zorgen over de toekomst van de Kerk in Nederland.
Dan is dit congres echt iets voor jou!
Op het congres:
- Laat je je inspireren door boeiende sprekers
- Ontdek je hoe je vanuit jouw kracht missionair kunt zijn
- Denk je samen na over de toekomst van de Kerk
- Leer je hoe je in een groep kunt bruisen van de goede ideeën
- Ontvang je de zegen.
Voor: alle katholieken van 18 tot 38 jaar die er wat van willen maken in de kerk.
Locatie: Aalberseplein 2 in Gouda
Datum: 30 oktober van 9:30 - 16:30 uur
Kosten: v.a. €12,- (inclusief lunch en materiaal)
Meld je aan bij http://www.bewustkatholiek.nl

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 25 september 2016: € 320,55
Hartelijk dank voor uw bijdrage!

