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Zondag 20 november 2016
34e zondag door het jaar
Hoogfeest Christus Koning van het heelal
11.15 uur – Eucharistieviering en kinderwoorddienst
Hartebrugkoor
voorganger:
wisselende gezangen:
vaste gezangen:

Pater Leo van Ulden ofm.
Gregoriaans
Missa in honorem Sanctae Caeciliae - Josef Gruber

voor de mis:

Wachet auf, ruft uns die Stimme - J.S. Bach

bij het offertorium:

koor: Selig sind, die da Leid tragen (deel 1 uit Ein
deutsches Requiem) - Johannes Brahms

bij de communie:

orgel: Processional - Andrew Carter
koor: Freut euch alle - J.S. Bach

na de zegen:

Toccata - Jan Nieland

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:
* Uit dankbaarheid bij het 50 jarig huwelijk van Ton en Coby Schoof
* Voor bijzondere zegen over een familie
* Voor het welslagen van een operatie
* Voor de overledenen:
Jeanne Zwetsloot
Elisabeth Sassen – Pieterse
Gé en Carolien Sassen
Giovanni Ammazzini
Rozella Mandas
Henk Hack

Levi Aloysius Visscher
Ger Marcellis
Marie José Schils - Rommens
Nelleke van Dijk
Adrianus van Kins
Josephine Claesen - Thomas

Vieringen in de komende week
Donderdag
12.30 uur

24 november – Martelaren van Vietnam
Eucharistieviering
Voorganger pastoor Walter Broeders

Zondag
11.15 uur

27 november – Eerste zondag van de Advent
Eucharistieviering en kinderwoorddienst
Voorganger pastoor Walter Broeders
Schola Cantorum o.l.v. Theo Goedhart

Agenda activiteiten
Maandag
21 november

20.00 uur Hartebrugberaad in de bijsacristie

Dinsdag
22 november

10.00 uur Repetitie Dameskoor
20.00 uur BC’s regio Zuid in bestuurskamer pastorie

Woensdag
23 november

13.00 uur Ouderensoos in de Romanuszaal
19.45 uur Repetitie Schola Cantorum
20.15 uur Repetitie Hartebrugkoor
20.00 uur Catechese bijeenkomst in Josephpastorie:
‘ De katholieke Reformatie in de 16e en 17e eeuw’

Donderdag
24 november

20.00 uur ‘Twitteren met God’ in de Petruspastorie

Advent
Volgende week zondag 27 november, begint de Adventstijd.
De tijd waarin we ons stapsgewijs gaan voorbereiden op het hoogfeest van
Kerstmis. De eerste zondag van de Advent betekent ook het begin van een nieuw
kerkelijk jaar. Dit nieuwe jaar begint met de invoering van een herziene vertaling
van het Onze Vader. Volgende week zullen wij de vertaling in de Weekbrug
afdrukken. Omdat we in de Hartebrugkerk veelal de Latijnse versie gebruiken
verandert het gebed niet in onze zondagviering.
In de Advent is er iedere zondag kinderwoorddienst. Op de eerste zondag van de
Advent is het thema: Wees waakzaam! Je weet niet op welke dag Jezus terugkomt.
We steken de eerste kaars aan op de adventskrans.

Zondag 11 december viering met de bisschop
Op de derde zondag van de advent is het zondag Gaudete (Verheugt u!)
Wij verheugen ons dan ook op de komst van onze bisschop mgr. J.H.J. van den
Hende. Die zondag, 11 december, is hij onze voorganger in de eucharistieviering
om 11.15 uur. De bisschop wil bij deze gelegenheid graag een helpende hand bieden
aan de parochie vanwege het toenemend gebrek aan priesters. Wij nodigen u van
harte uit om daarbij aanwezig te zijn.

Kerstconcert 18 december om 15.00 uur
Het Hartebrugkoor is al geruime tijd bezig met de voorbereiding van het
traditionele kerstconcert in onze kerk. Samen met de eigen solisten, Dorien van
Rumt, Arno Hanssen en Jan Mooij, het Hartebrug Ensemble en organist Jan
Verschuren wordt onder leiding van Theo Goedhart een sfeervolle muzikale
middag aangeboden. Ook de voorverkoop is al gestart. Bij de leden kunt u
toegangsbewijzen bestellen, of op zondag 11 en 18 december na de mis. In de
voorverkoop is de prijs 10 euro. Bij deurverkoop voor aanvang van het concert is
dat € 12,50.
Bekijk het programma op de website: www. hartebrugkoor.nl
Ook daarop zijn de kaarten in voorverkoop te bestellen!

Eerste Heilige Communie in 2017
Op zondag 21 mei 2017 zal in de Hartebrugkerk om 11.15 uur de viering worden
gehouden van de Eerste Heilige Communie. Alle kinderen die in 2017 de leeftijd
van acht jaar bereiken kunnen daar aan deelnemen. De kinderen die in onze
ledenadministratie staan geregistreerd en/of in de Hartebrugkerk zijn gedoopt,
hebben inmiddels al een uitnodiging ontvangen. Heeft uw kind geen uitnodiging
ontvangen, laat het dan even weten bij ons secretariaat.

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 13 november 2016: € 297,65
Hartelijk dank voor uw bijdrage!

