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Zondag 12 februari 2017
Zesde zondag door het jaar
11.15 uur – Eucharistieviering
Schola Cantorum
voorganger:
wisselende gezangen:
vaste gezangen:

Pater Leo van Ulden ofm.
Gregoriaans
11e mis en Credo 1

voor de mis:

Poco lento - César Franck

bij het offertorium:

Molto tranquillo - Joseph Guy Ropartz

bij de communie:

Grazioso - César Franck

na de zegen:

Grave - Joseph Guy Ropartz

organist:
dirigent:

Klaas Trapman
Theo Goedhart

Misintenties voor de overledenen:
Elisabeth Sassen – Pieterse
Gé en Carolien Sassen
Giovanni Ammazzini
Henk Hack
Levi Aloysius Visscher
Bart Klein

Riet van der Meijden
Pater Jan van Duijnhoven
Marianne Verplancke
Margaretha Maria de Geest – Barends
Riet Jongmans – de Winter

Vieringen in de komende week
Donderdag
12.30 uur

16 februari – Donderdag in week 6 door het jaar
Eucharistieviering *
Voorganger pastoor Walter Broeders

Zondag
11.15 uur

19 Februari – Zevende zondag door het jaar
Eucharistieviering en Kinderwoorddienst
Voorganger pastoor Walter Broeders
Hartebrugkoor o.l.v. Theo Goedhart

* Met ingang van 2 februari zal er ook tijdens de eucharistieviering op donderdag bij de
offerande gecollecteerd worden.

Activiteiten agenda
Zondag
12 februari

09.45 uur Voorbereiding EHC in de Romanuszaal
13.00 uur Activiteit Zonnebloem

Maandag
13 februari

20.00 uur Hartebrugberaad in de bijsacristie
20.00 uur Catholicism: Gebed en geestelijk leven, Lodewijkpastorie

Dinsdag
14 februari

10.00 uur Vergadering Bouw- en Onderhoudcommissie, secretariaat
15.00 uur Repetitie Dameskoor in de Romanuszaal
20.00 uur Lectio divina, Lodewijkpastorie

Woensdag
15 februari

13.00 uur Soos voor ouderen in de Romanuszaal
19.45 uur Repetitie Schola Cantorum in de Romanuszaal
20.00 uur Amoris Laetitia, Josephpastorie
20.15 uur Repetitie Hartebrugkoor in de Romanuszaal

Donderdag
16 februari

20.00 uur Bijbelavond door Marieke Maes, Antoniuskerk

Zondag
19 februari

12.15 uur Koffiedrinken in de Romanuszaal

Happietaria
Happietaria’s zijn tijdelijke restaurants die worden georganiseerd en gerund vanuit
christelijke studentenverenigingen in een stad, in dit geval Leiden. De winst en de
giften gaan naar structurele projecten ter verbetering van de situatie in de derde
wereld. Dit jaar zamelt Happietaria Leiden geld in voor TEAR, een hulporganisatie
voor slachtoffers van huiselijk geweld in Zuid-Amerika.
Dinsdag 14 februari: Valentijnsdag. Heerlijk, romantisch, een diner voor twee.
Maandag 20 februari: Mannenavond. Op deze avond is er een leuke bierproeverij
en komt er een echt mannengerecht op het menu.
Het restaurant serveert drie gangen in twee shifts van 2,5 uur: één om 17.00 uur en
één om 20.00 uur. De eetgelegenheid is open tot 24 februari.
Net als bij de vorige editie van Happietaria Leiden, zitten ze dit jaar in de Nieuwe
Energie, 3e Binnenvestgracht 23, 2312 NR in Leiden.
U kunt online reserveren via de website www.happietarialeiden.nl
of telefonisch 06-49980644

Oriëntatiedag Vronesteyn
Op zondag 26 maart staan de deuren van Vronesteyn wijd open voor mannen die
nadenken over het priesterschap of diaconaat.
Misschien denk je erover priester te worden, maar weet je niet wat daar allemaal bij
komt kijken. Misschien denk je dat het diaconaat iets voor je is, maar wil je eerst
weten wat dat precies in houdt. Of misschien wil je eens met iemand praten omdat
je gelooft dat je roeping voelt.
Op de Oriëntatiedag kun je met al je vragen terecht bij de rector van de priester- en
diakenopleiding, en ook bij de spirituaal (de geestelijk leidsman die bij de opleiding
is betrokken) en natuurlijk bij de studenten. Je krijgt informatie over het
opleidingstraject, de studie, de geestelijke vorming, stages. Je kunt het huis zien
waar de studenten wonen, de kapel waar de vieringen worden gehouden, de
bibliotheek, de woonkamer. De studenten kunnen je vertellen hoe het is om in
Vronesteyn je vorming en toerusting te krijgen en je bijvoorbeeld de studieboeken
laten zien.
Vronesteyn is gemakkelijk met de trein te bereiken: vijf minuten lopen vanaf halte
Voorburg-Leidschendam. Park Vronesteyn 14, 2271 HS Voorburg
Meld je aan via priesteropleiding@bisdomrotterdam.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:
Marlène Falke-de Hoogh, e-mail: m.dehoogh@hotmail.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:
Donderdag 2 februari: € 39,70
Zondag 5 februari: € 407,75
Hartelijk dank voor uw bijdrage!

