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Zondag 16 oktober 2016
Negenentwintigste zondag door het jaar
11.15 uur – Eucharistieviering en kinderwoorddienst
Hartebrugkoor
voorganger:
wisselende gezangen:
vaste gezangen:

Pater Jan van Duijnhoven ofm.
Gregoriaans
Missa Brevis - Claudio Casciolini

voor de mis:

Praeludium e-klein - Nicolaus Bruhns

bij het offertorium:

(koor) Ave Maria - Hendrik Andriessen
(orgel) 2 Magnificat-fuga's - Johann Pachelbel

bij de communie:

(orgel) Minuetto - Eugene Gigout
(koor) Magnificat - Charles Villiers Stanford

na de zegen:

Fuga C-Dur BWV 547II - J.S. Bach

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
Ger Marcellis
Marie José Schils – Rommens
Nelleke van Dijk

Vieringen in de komende week
Donderdag
12.30 uur

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

Zondag
11.15 uur

23 oktober – Dertigste zondag door het jaar
Eucharistieviering
Voorganger pastoor Walter Broeders
Schola Cantorum o.l.v. Theo Goedhart

Agenda activiteiten
Maandag
17 oktober

20.00 uur ‘Doen wat Jezus ons heeft voorgedaan’
Avond over diaconale spiritualiteit
o.l.v. pastoraal werker Marlène Falke
Antoniuskerk, Boshuizerlaan 11 Leiden

Woensdag
19 oktober

13.00 uur Ouderensoos in de Romanuszaal
19.45 uur Repetitie Schola Cantorum
20.15 uur Repetitie Hartebrugkoor
20.00 uur ‘Geloof in alle redelijkheid’.
Presentatie en gesprek over homoseksualiteit en anti-conceptie
o.l.v .pastoraal werker Bas van Pampus
Petruspastorie Lorentzkade 16a Leiden

We zoeken met spoed een bezorger!
Voor de bezorging van het parochieblad Rondom de Kerk hebben we dringend
behoefte aan een nieuwe bezorger. Wie wil er zeven keer per jaar een wijkje voor
zijn/haar rekening nemen? Laat het ons weten: hartebrugkerk@kpnmail.nl
Bij voorbaat hartelijk dank!

Getuigen van barmhartigheid
In de Wereldmissiemaand oktober besteedt Missio/Pauselijke Missiewerken dit jaar
aandacht aan de katholieke gelovigen in de Filippijnen, met als thema ‘Getuigen
van barmhartigheid’. Natuurrampen, armoede en arbeidsmigratie zijn slechts
enkele van de problemen in dit land.
Steeds weer worden de Filippijnen getroffen door zware tropische stormen. In 2013
raast de supertyfoon Haiyan over het land en laat een spoor van vernieling na.
Duizenden mensen vinden de dood. Degenen die het overleven hebben niets meer.
Geen huis, geen bezittingen, geen bestaansgrond.
Missio/Pauselijke Missiewerken steunt dit jaar diverse projecten van religieuzen in
de Filippijnen. Zij laten Gods barmhartigheid zien in hun handelen, zij zijn getuigen
van Gods barmhartigheid.
Op zondag 23 oktober wordt er wereldwijd in de parochies gecollecteerd voor
Missio. Ook in onze Hartebrugkerk zullen wij uw geldelijke ondersteuning
vragen voor voor dit belangrijke werk.
U kunt uw bijdrage ook storten op rekening NL65 INGB 000000 1566
Meer informatie op: www.missio.nl

De schat van de pelgrim
Op zaterdag 12 november om 15.00 uur
in de Romanuszaal
Voorstelling door het rondtrekkend poppentheater
‘De arme pelgrim’ door broeder Alex
Er ontstaat grote opwinding in het dorp, wanneer het verhaal rond gaat dat de
rondtrekkende pelgrim Franciscus, een zoon van een koning is.
Hij moet heel erg rijk zijn en een schat met zich dragen in zijn kleine tas!
Iedereen is razend nieuwsgierig en wil graag die pelgrim ontmoeten.
Als Franciscus de pelgrim door Fleur in haar huis wordt uitgenodigd en in haar
logeerkamer mag blijven slapen volgen de gebeurtenissen elkaar snel op.
En er volgen enkele grote verrassingen…
Wij nodigen alle kinderen uit voor deze leuke voorstelling,
die ook zeer geschikt is voor hun ouders en andere volwassenen.
Ook hen heten wij van harte welkom!
De voorstelling duurt ongeveer anderhalf uur.
Voor deelname wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
Voor meer info: vj.twist@kpnplanet.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 9 oktober 2016: € 319,05
Hartelijk dank voor uw bijdrage!

