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Zondag 23 oktober 2016
Dertigste zondag door het jaar
11.15 uur – Eucharistieviering
Schola Cantorum
voorganger:
wisselende gezangen:
vaste gezangen:

Pastoor Walter Broeders
Gregoriaans
8e mis

voor de mis:

Fantasia g-moll BWV 542I - J.S. Bach

bij het offertorium:

Alma Redemptoris Mater en Regina coeli laetare Herman Strategier (solo: Dorien van Rumt)

bij de communie:

(orgel) Pastorella - Johann Xaver Nauss
(zang) Salve Regina - Gabriel Fauré (solo: Dorien van
Rumt)

na de zegen:

Toccata uit de Suite gotique - Léon Boëllmann

dirigent-organist:

Theo Goedhart

Collecte voor Missio
Vandaag wordt er wereldwijd in de parochies en dus ook in de Hartebrugkerk
gecollecteerd voor Missio. Missio steunt dit jaar diverse projecten van religieuzen in
de Filippijnen. Zij laten Gods barmhartigheid zien in hun handelen, zij zijn getuigen
van Gods barmhartigheid.
www.missio.nl

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

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

Vieringen in de komende week
Donderdag
12.30 uur

27 oktober – Donderdag in week 30 door het jaar
Eucharistieviering
Voorganger pastoor Walter Broeders

Zondag
11.15 uur

30 oktober – Eénendertigste zondag door het jaar
Eucharistieviering en Kinderwoorddienst
Voorganger pater Leo van Ulden
Dameskoor o.l.v. Jeroen Pijpers

Agenda activiteiten
Dinsdag
25 oktober

10.00 uur Repetitie Dameskoor

Woensdag
26 oktober

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

Zaterdag
29 oktober

14.00 uur Open Kerk Actie, thema: Allerheiligen/Allerzielen

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!

Islam – toen en nu
In gesprek met drie Islam-deskundigen in de aula van het Bonaventuracollege
Burggravenlaan 2 Leiden, ingang Kernstraat, aanvang 20.00 uur, vrij entree
maandag 24 oktober 2016:
dr. Welmoet Boender – De meerstemmige wereld van de Islam
maandag 7 november 2016:
prof. Dr. Jan Michiel Otto – Sharia! Hoe gaat dat samen met een ‘rechtsstraat’?
maandag 21 november 2016:
prof. Dr. Petra Sijpesteijn – Opkomst en vorming van het Islamitische Rijk

Leidse Studenten Ekklesia
www.ekklesialeiden.nl

Zou jij een maatje willen zijn?
Een luisterend oor en iemand die met je meedenkt is vaak een uitkomst voor
mensen die om welke reden dan ook in financiële problemen zijn geraakt.
Werk je graag met mensen en spreekt het je aan om vanuit de bijbelse opdracht op
te komen voor je medemens: hen te helpen een stap verder te komen? Dit
vrijwilligerswerk geeft veel voldoening en levert mooie contacten en leerzame
ervaringen op. Bovendien word je in een training goed voorbereid.
Meer weten? De projecten worden georganiseerd vanuit het interkerkelijke
diaconale platform Stichting Voor Elkaar Leiden.
Bezoek de website: www.VoorElkaarLeiden.nl

Filmavond in de Romanuszaal
vrijdag 4 november 2016, inloop met koffie/thee vanaf 19.30 uur
Centraal staat deze avond de film:

Lourdes
Een speelfilm over een verlamde vrouw. Ze is niet gelovig en gaat op bedevaart
naar Lourdes. Gunnen we de ander een wonder? Na afloop van de film wordt er bij
een drankje en hapje samen over gesproken onder leiding van pastoraal werker
Marlène Falke. Deelname en consumpties zijn gratis. Graag even aanmelden bij het
secretariaat: hartebrugkerk@kpnmail.nl

Concert jongenskoor Dzvinochok
in de Antoniuskerk aan de Boshuizerlaaan Leiden
dinsdag 1 november 2016 om 20.00 uur

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 16 oktober 2016: € 306,95
Hartelijk dank voor uw bijdrage!

