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Zondag 11 december 2016
Derde zondag van de Advent - Gaudete
11.15 uur – Eucharistieviering en kinderwoorddienst
Hartebrugkoor
voorganger:
wisselende gezangen:
vaste gezangen:

Mgr. J.H.J. van den Hende
Gregoriaans
Missa Sacratissimi Cordis Jesu - J.A. Korman
Credo 3 met interpolatie B. Bartelink

voor de mis:

Sonatine voor orgel – Joop Schouten

alleluia:

Alle Lande beten dich an - Heinrich Schütz

bij het offertorium:

Magnificat - Charles Villiers Stanford

bij de communie:

(orgel) Venez divin messie – Michel Bouvard
(koor) Tantum ergo - Johan Winnubst

na de zegen:

Le monde dans l’attente du Seigneur, finale – Marcel
Dupré

organist:
dirigent:

Jan Verschuren
Theo Goedhart

Misintenties:
Uit dankbaarheid bij een 87e verjaardag
voor de overledenen:
Jeanne Zwetsloot
Elisabeth Sassen – Pieterse
Gé en Carolien Sassen
Giovanni Ammazzini
Rozella Mandas

Henk Hack
Levi Aloysius Visscher
Margaretha Maria de Geest - Barends
Riet Jongmans – de Winter
Gino Dario Socci

Vieringen in de komende week
Donderdag
12.30 uur

15 december – Donderdag in de derde week van de Advent
Eucharistieviering
Voorganger pastoor Walter Broeders

Zondag
11.15 uur

18 december – Vierde zondag van de Advent
Eucharistieviering en kinderwoorddienst
Voorganger pater Jan van Duijnhoven ofm.
Schola Cantorum o.l.v. Theo Goedhart

Agenda activiteiten
Dinsdag
13 december

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

Woensdag
14 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
15 december

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

Zaterdag
17 december

09.30 uur Generale repetitie Hartebrugkoor
14.00 uur Kerstactie: Open kerk en museum Greccio
14.00 uur Kerstactviteit kinderen in de Romanuszaal

Zondag
18 december

15.00 uur Kerstconcert Hartebrugkoor
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 en 18
december .Ook bij alle koorleden en via de website kunt u kaarten
bestellen.

Adventsactiviteit voor de kinderen
zaterdag 17 december van 14.00 tot 15.30 in de Romanuszaal.
Deze activiteit is voor kinderen van alle leeftijden.
Wij steken de adventskaarsjes aan en beginnen met
een boeiende interactieve sessie.
Daarna is er een grote keuze aan activiteiten
bijvoorbeeld kerstkaarten en decoraties maken. In
de pauze serveren wij limonade met lekkere
kerstkoekjes.

Adventsactie 2016
Straatkinderen terug naar huis!
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. Uiteindelijk worden de kinderen terug in een gezin geplaatst. Uiteraard
gaat de voorkeur uit naar het oorspronkelijke gezin van de kinderen, maar in
uitzonderlijke gevallen worden ze opgenomen in een pleeggezin.
Vandaag start de inzameling voor de Adventsactie met een deurcollecte door
onze eigen jeugd. Op zondag 18 december wordt de collecte tijdens de offerande
voor dit project gehouden en houden jongeren een kerstmarktje.

Tweede kerstdag

compassiesoep
Vorig jaar hebben jongeren namens het Levensbeschouwelijk Platform, waar de
kerk ook deel van uitmaakt, soep uitgedeeld op tweede Kerstdag aan
voorbijgangers op het station in Leiden. Doel hiervan was om te laten zien dat je
ondanks verschillende religies/achtergronden en culturen iets deelt met elkaar en
daarvan ook kunt uitdelen, te weten compassie.
Dit jaar wordt er weer soep uitgedeeld op tweede Kerstdag tussen 10.00 en 15.00
uur, wederom op het Stationsplein. De organisatie heeft daar wel hulp van
volwassenen en jongeren bij nodig! Wilt u helpen? Neem dan contact op via
info@debakkerijleiden of tel. nr. 071 5144965.
Levensbeschouwelijk Platform Leiden

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 4 december 2016: € 467,05
Hartelijk dank voor uw bijdrage!

