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Zondag 4 december 2016
Tweede zondag van de Advent
11.15 uur – Eucharistieviering en kinderwoorddienst
Schola Cantorum

voorganger:
wisselende gezangen:

Pater Leo van Ulden ofm.
Gregoriaans

vaste gezangen:

17e mis en Credo 1

voor de mis:

Prélude, fugue et variation – César Franck

bij het offertorium:

Es ist das Heil uns kommen her - anonymus

bij de communie:

Maria, die zoude naer Bethlehem gaen – Flor Peeters

na de zegen:

Praeludium en fuga, e-moll – Johann Sebastian 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
Henk Hack

Levi Aloysius Visscher
Stephan Collast
Paulus van Dam
Familie Klein
Cock Barning - Overduin
Ger Marcellis

Vieringen in de komende week
Donderdag
12.30 uur

8 december – Onbevlekte ontvangenis van de H. Maagd Maria
Eucharistieviering
Voorganger pastoor Walter Broeders

Zondag
11.15 uur

11 december – Derde zondag van de Advent - Gaudete
Eucharistieviering en kinderwoorddienst
Voorganger mgr. J.H.J. van den Hende
Hartebrugkoor o.l.v. Theo Goedhart

Agenda activiteiten
Dinsdag
6 december

10.00 uur Repetitie Dameskoor in de Romanuszaal

Woensdag
7 december

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
8 december

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

Vrijdag
9 december
Zondag
11 december

19.00 uur Filmavond in de Romanuszaal
12.00 uur Kerstbijeenkomst Zonnebloem in de Romanuszaal

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.

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!

Adventsactie 2016
Straatkinderen terug naar huis!
Uit de vijf bijzondere projecten van de Adventsactie heeft onze
parochie HH.Petrus en Paulus gekozen voor een project in Rwanda.
De straatkinderen in Kigali (hoofdstad van Rwanda) hebben om allerlei redenen
hun huis verlaten en leven in de probleemwijken waar geweld, drugsgebruik,
misbruik en diefstal veel voorkomen. De lokale organisatie CECYDAR (opgericht
door een Rwandees echtpaar) heeft enkele gebouwen ingericht om kinderen op te
vangen. Hun doel is om hen weer terug bij hun gezin te plaatsen. Als dat niet lukt,
kunnen de kinderen in pleeggezinnen terecht. Voor ze in een gezin geplaatst
worden, krijgen ze de gelegenheid om lichamelijk en mentaal te herstellen van hun
tijd op straat. Zodra de kinderen opgenomen zijn in het centrum, gaan
opsporingsagenten van de organisatie op zoek naar hun gezinnen. Ondertussen
krijgen de kinderen in het centrum kleding en medische zorg. Uiteindelijk worden
de kinderen terug in een gezin geplaatst. Uiteraard gaat de voorkeur uit naar het
oorspronkelijke gezin van de kinderen, maar voor sommigen is dat niet mogelijk. In
die uitzonderlijke gevallen worden ze opgenomen in een pleeggezin.
De inzameling voor dit project start volgende week zondag
11 december met een deurcollecte door onze eigen jeugd.
Op zondag 18 december
wordt de collecte tijdens de offerande voor dit doel gehouden.

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 na de mis op zondag 11 december
Ook bij alle koorleden en via de site kunt u kaarten bestellen.

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 27 november 2016: € 475,15
Hartelijk dank voor uw bijdrage!

