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Zondag 27 november 2016
Eerste zondag van de Advent
11.15 uur – Eucharistieviering en kinderwoorddienst
Schola Cantorum
voorganger:
wisselende gezangen:
vaste gezangen:

Pastoor Walter Broeders
Gregoriaans
17e mis

voor de mis:

Praeludium en fuga, D-dur, Dietrich Buxtehude

bij het offertorium:

Cancion par la corneta con el eco - anonymus, Spaanse
barok

bij de communie:

Wer nur den lieben Gott lässt walten - Georg Böhm

na de zegen:

Fuga G-Dur, Felix Mendelssohn Bartholdy

organist:
dirigent:

Jan Verschuren
Theo Goedhart

Misintenties voor de overledenen:
Jeanne Zwetsloot
Henk Hack
Elisabeth Sassen – Pieterse
Levi Aloysius Visscher
Gé en Carolien Sassen
Margaretha Maria de Geest - Barends
Giovanni Ammazzini
Riet Jongmans – de Winter
Rozella Mandas
Hub Mentink

Vieringen in de komende week
Donderdag
12.30 uur

1 december – Donderdag in de eerste week van de Advent
Eucharistieviering
Voorganger pastoor Walter Broeders

Zondag
11.15 uur

4 december – Tweede zondag van de Advent
Eucharistieviering en kinderwoorddienst
Voorganger pater Leo van Ulden ofm.
Schola Cantorum o.l.v. Theo Goedhart

Agenda activiteiten
Maandag
28 november

19.00 uur Repetitie Hartebrug Ensemble in parochiecentrum
20.00 uur Geloofsgesprek: -Vrede, vreugde, vertrouweno.l.v. Bas van Pampus in de Antoniuskerk.

Dinsdag
29 november

10.00 uur Repetitie Dameskoor in de Romanuszaal
20.00 uur Adventsbeschouwing in de Lodewijkpastorie

Woensdag
30 november

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

Donderdag
1 december

13.00 uur Bijbellezen o.l.v. Bas van Pampus in de spreekkamer

Zondag
4 december

11.15 uur Inzameling Voedselbank Leiden
12.15 uur Koffiedrinken en kinderlunch in de Romanuszaal

Nieuwe vertaling van het gebed des Heren
Het Onze Vader is niet zo maar een van de vele gebeden die we kennen. Niemand
minder dan Jezus zelf heeft het ons gegeven. Hij is God de Zoon die als geen ander
weet met welke woorden we het hart van God de Vader kunnen raken. Jezus heeft
het gebed aan de Kerk gegeven. Vanaf 27 november bidden we een nieuw Onze
Vader in de liturgie. De Nederlandse en de Vlaamse vertaling van het Onze Vader is
vernieuwd in opdracht van de wereldkerk. Nederland en Vlaanderen gebruiken
dezelfde taal, maar hadden verschillende vertalingen van het gebed des Heren.
De nieuwe vertaling van het Gebed des Heren wordt nu gelijktijdig ingevoerd in
Nederland en Vlaanderen. U ontvangt hierbij een gebedskaartje om ook thuis het
nieuwe Onze Vader te kunnen gebruiken.

Break every chain
Black Gospel Concert op zaterdag 3 december om 19.30 uur
in de Marekerk, Lange Mare 48, Leiden
Het concert wordt uitgevoerd door het Amsterdam Firechoir, een black gospel
gemeenschapskoor van meer dan honderd mensen. Zij zingen Amerikaanse stijl
black gospel muziek. Het repertoire is afwisselend, van ingetogen tot uitbundig. De
toegang is gratis.
www.firechoir.nl

Filmavond in de Romanuszaal op vrijdag 9 december
Des hommes et des dieux
Een indrukwekkend verhaal over zeven Franse monniken en
hun standvastigheid tijdens de Algerijnse burgeroorlog in de
jaren ’90.
Vanwege de lengte van de film beginnen we dit keer iets
vroeger dan gebruikelijk: inloop met koffie/thee vanaf 19.00
uur. De film begint om 19.30 uur. Nabespreking met
pastoraal werker Marlène Falke (tot ongeveer 22.00 uur)
Deelname en consumpties gratis!

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 Hartebrugkoor 18 december om 15.00 uur
Thema: Lasset uns nun gehen gen Bethlehem!
Dat mag u niet missen!
Bekijk het programma alvast op de website: www. hartebrugkoor.nl
Voorverkoop kaarten à 10 euro bij de koorleden en op de site.

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 20 november 2016: € 246,70
Hartelijk dank voor uw bijdrage!

