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Zondag 30 oktober 2016
31e zondag door het jaar
51e verjaardag van het Hartebrug Dameskoor
11.15 uur – Eucharistieviering
Dameskoor

voorganger:
wisselende gezangen:
vaste gezangen:

Pater Leo van Ulden ofm.
Nederlandstalig *
Missa facilissima Guglielmo Mattioli

voor de mis:

orgel: Chaconne Lambert Chaumont

bij het offertorium:

koor: Ave Maria Lodewijk de Vocht

bij de communie:

koor: Ave Verum Wolfgang Amadeus Mozart

na de zegen:

orgel: Fanfare Kenneth Leighton

dirigent-organist:

Jeroen Pijpers

* Zie ook de bijlage voor de gezongen teksten.

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

Levi Aloysius Visscher
Henk Hack
Johannes Muller
Sofia en Quirino Jusay

Vieringen in de komende week
Woensdag
16.00 uur

2 november – Allerzielen
Gebedsviering in de kapel van de R.K. Begraafplaats
Zijlpoort, Haven 64

Donderdag
12.30 uur

3 november – Donderdag in week 31 door het jaar
Eucharistieviering
Voorganger pastoor Walter Broeders

Zondag
11.15 uur

6 november – 32e zondag door het jaar
Nagedachtenis overleden parochianen
Eucharistieviering en kinderwoorddienst
Voorganger pastoor Walter Broeders
Hartebrugkoor o.l.v. Theo Goedhart

Agenda activiteiten
Maandag
31 oktober

20.00 uur Bezinningsbijeenkomst o.l.v. Marlène Falke pw.
Thema: Doen wat Jezus ons voorgedaan heeft.
Antoniuspastorie, Boshuizerlaan 11

Dinsdag
1 november

10.00 uur Repetitie Dameskoor
20.00 uur Concert Dzvinochok in de Antoniuskerk

Woensdag
2 november

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

Donderdag
3 november

13.00 uur Bijbellezen o.l.v. Bas van Pampus pw.

Vrijdag
4 november

19.30 uur Filmavond in de Romanuszaal: Lourdes
met nabeschouwing o.l.v. Marlène Falke pw.

Filmavond in de Romanuszaal
vrijdag 4 november 2016, inloop met koffie/thee vanaf 19.30 uur

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 houden we bij een drankje en hapje een nabeschouwing
onder leiding van pastoraal werker Marlène Falke.
Deelname en consumpties zijn gratis.
Graag even aanmelden bij het secretariaat: hartebrugkerk@kpnmail.nl

Bijbel lezen na de mis op donderdagmiddag
Onder begeleiding van onze pastoraal werker Bas van Pampus het evangelie van de
zondag lezen en samen bespreken. Vanaf aanstaande donderdag is dat weer een
wekelijkse bijeenkomst rond 13.00 uur in de spreekkamer naast de kerk.
Ook u bent van harte welkom. Om deel te nemen hoeft u zich van tevoren niet aan
te melden.

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 23 oktober 2016: € 522,65
Inclusief de extra bijdrage voor Missio
Hartelijk dank ook voor uw geldelijke steun aan het missiewerk.

