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Zondag 19 maart 2017
Derde zondag van de veertigdagentijd
11.15 uur – Eucharistieviering en kinderwoorddienst
Hartebrugkoor
voorganger:
wisselende gezangen:
vaste gezangen:

Pastoor Walter Broeders
Gregoriaans
Missa Brevis - Claudio Casciolini

voor de mis:

Praeludium en fuga, G-Dur - Felix Mendelssohn

bij het offertorium:

"Currite populi" - Claudio Monteverdi (solo: Eva Boer)

bij de communie:

De profundis clamavi ad te - Marcel Dupré
Ave verum - Ernest Chausson

na de zegen:

Praeludium en fuga, e-moll, BWV 555 - J.S. Bach

organist:
dirigent:

Jan Verschuren
Theo Goedhart

13.00 uur – Doopviering Samanthe Kras en Lily Mackay
Voorganger: Pastoor Walter Broeders

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:
Elisabeth Sassen – Pieterse
Gé en Carolien Sassen
Giovanni Ammazzini
Henk Hack
Levi Aloysius Visscher

Bart Klein
Ger Marcellis
Marie-José Schils-Rommens
Nelleke van Dijk
Riet van der Meijden

Vieringen in de komende week
Donderdag
12.30 uur

23 maart – Donderdag in week 3 van de veertigdagentijd
Eucharistieviering
Voorganger pastoor Walter Broeders

Zondag
11.15 uur

26 maart – Maria boodschap
Eucharistieviering
Voorganger pater Leo van Ulden
Schola Cantorum o.l.v. Theo Goedhart

Activiteiten agenda
Zondag
19 maart

12.15 uur Koffiedrinken in de Romanuszaal

Dinsdag
21 maart

15.00 uur Repetitie Dameskoor – Romanuszaal

Woensdag
22 maart

13.00 uur Soos voor ouderen – Romanuszaal
19.45 uur Repetitie Schola Cantorum – Romanuszaal
20.00 uur Geloof in alle redelijkheid – Petruspastorie
20.00 uur De lijkwade van Turijn, lezingen bij expositie – Josephkerk
20.15 uur Repetitie Hartebrugkoor – Romanuszaal

Donderdag
23 maart

13.00 uur Bijbelleesgroep – Spreekkamer
20.00 uur Twitteren met God – Petruspastorie

Zondag
26 maart

09.30 uur Voorbereiding EHC - Romanuszaal

Vastenactie 2017
De werkgroep MOV/Diaconie van onze parochie heeft voor de Vastenactie 2017
twee projecten uitgekozen.
Een ver weg project om de jeugd van San Salvador veiligheid te bieden in een stad
die gebukt gaat onder extreem veel geweld door criminele bendes. Vastenactie wil
initiatieven van katholieke organisaties steunen die in deze zee van geweld
‘Eilanden van hoop’ willen bouwen.
Met het dichtbij project wil de werkgroep het ouder-kind-detentie programma
ondersteunen van de stichting Exodus: vrijwilligers zorgen er voor dat kinderen
onder begeleiding hun vader of moeder in detentie kunnen bezoeken. Exodus wil
voorkomen dat kinderen ook in de criminaliteit belanden.
Hoe kunt u daar aan bijdragen?
 Door een gift bij de deurcollecte:
Straks bij de uitgang van de kerk door de jongeren.
 Door deelname aan de Vastenactiemaaltijd:
op vrijdag 31 maart om 18.00 uur in de Romanuszaal.
(Aanmelden bij mw. Van Loon: lenyvanloon@casema.nl)
 Door een gift in de collecte bij de offerande tijdens de viering:
op Palmzondag 9 april.

Bisschoppen roepen op te geven aan Giro555
De bisschoppen zijn bezorgd over de ontwikkelingen in Jemen, Noordoost-Nigeria,
Somalië en Zuid-Soedan. Zij roepen op om te bidden voor de bevolking die honger
lijdt en om genereus mee te doen aan de actieweek, die begint op zaterdag 25 maart.
De bisschoppen herinneren aan de woorden van Jezus:
‘Want Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven.
Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven’(Matteüs 25 vers 35).
Op zondag 26 maart vragen wij aan u een extra bijdrage in de collecte voor Afrika.

Paasbrodenactie van Diaconaal Centrum De Bakkerij
Deze zondag kunt u na de viering achterin de kerk paasbrood bestellen en op
Palmzondag ophalen. De paasbroden kosten 5 euro per stuk, de opbrengst is
bestemd voor het hulpverlenende werk van de kerkelijke diaconie in Leiden.

Oproep kookatelier Op de Kook toe
Het Diaconaal Centrum De Bakkerij zoekt met spoed nieuwe begeleiders!
Een kookatelier bestaat uit drie bijeenkomsten. Een begeleider bespreekt aan de
hand van recepten de thema’s voeding, budget en zingeving en organiseert
daarnaast de praktische zaken rondom de kookateliers.
Lijkt het jou leuk om dit te gaan doen, geef je dan snel op!
Vragen of aanmelden: Gerda Pieters, gpieters@debakkerijleiden.nl of 06 205 890 63

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:
Zondag 12 maart: € 355,35
Hartelijk dank voor uw bijdrage!

