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Zondag 14 mei 2017
5e zondag van Pasen
11.15 uur – Eucharistieviering
Schola Cantorum
voorganger:
wisselende gezangen:

Father Lucas Brum*
Gregoriaans

vaste gezangen:

1e Mis

voor de mis:

Concerto I, 1e deel - Johann Sebastian Bach

bij het offertorium:

Canción para la Corneta con el Eco - anonymus

bij de communie:

Intermezzo uit Symphonie VI - Charles-Marie Widor

na de zegen:

Concerto I, 3e deel - Johann Sebastian Bach

organist:
dirigent:

Jan Verschuren
Theo Goedhart

*Father Lucas Brum is priester in Brazilië.
Hij logeert op het moment in Leiden om te promoveren.
Bij deze gelegenheid gaat hij graag een keer voor in onze eucharistieviering.

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

Riet van der Meijden
Toos Wijgers-Mandemaker
Margaretha Maria de Geest-Barends
Riet Jongmans – de Winter
Ouders Hamersveld – van Noort

Vieringen in de komende week
Donderdag
12.30 uur

18 mei – Donderdag na de 5e zondag van Pasen
Eucharistieviering
Voorganger pastoor Walter Broeders

Zondag
11.15 uur

21 mei – 6e zondag van Pasen
Eucharistieviering met Eerste Heilige Communie
Voorganger pastoor Jeroen Smith
Hartebrugkoor o.l.v. Theo Goedhart

Activiteiten agenda
Maandag
15 mei

20.00 uur Hartebrugberaad – Bijsacristie

Dinsdag
16 mei

15.00 uur Repetitie Dameskoor – Romanuszaal
20.00 uur Lectio Divina – Lodewijkpastorie

Woensdag
17 mei

13.00 uur Soos voor ouderen – Romanuszaal
19.45 uur Repetitie Schola Cantorum – Romanuszaal
20.15 uur Repetitie Hartebrugkoor – Romanuszaal

Donderdag
18 mei

20.00 uur Elkaar verstaan – Antoniuskerk

Vrijdag
19 mei

16.30 uur Communicanten oefenen in de kerk

Zondag
21 mei

12.15 uur Koffiedrinken in de Romanuszaal

Wandelen en bezinnen tijdens Pinksteren
48e Pinkstervoettocht van de Franciscaanse beweging
Van 3 tot 5 juni in de Hatertse en Overasseltse Vennen bij Nijmegen
Het jaarthema van de Franciscaanse Beweging, ‘het lied van Broeder Zon, het
Zonnelied of de lofzang van de schepselen, staat centraal tijdens de
Pinkstervoettocht. Tijdens de gesprekken onderweg, in de ontmoetingen, de
bezinningsmomenten, vieringen en workshops in het Pinksterweekend is er extra
aandacht voor deze beroemde tekst van Franciscus. De combinatie van wandelen en
overwegingen is karakteristiek voor de Pinkstervoettochten van de Franciscaanse
Beweging.
Er wordt drie dagen gewandeld in groepen van acht tot tien deelnemers, over een
afstand van 8 of 16 kilometer. De groepen worden ruwweg op leeftijd samengesteld.
Zo zijn er groepen voor kinderen, jongeren, jongvolwassenen en volwassenen. Op
die manier wordt er voor gezorgd dat de gesprekken onderweg aansluiten bij de
belevingswereld van de deelnemers.
Voor meer informatie en/of aanmelding kijkt u op www.franciscaansebeweging.nl
of belt u met 073 6131340.

Zomerkampen voor kinderen, tieners en jongeren
Het bisdom Rotterdam organiseert jaarlijks zomerkampen. Ga mee en beleef een
week vol ontspanning, sport en spel, lol, inspiratie en geloof! De zomerkampen
staan open voor iedereen tussen de 8 en 17 jaar uit de parochies van het bisdom
Rotterdam en duren van zondag 16 t/m zaterdag 22 juli, dat is de tweede week van
de zomervakantie.
Er zijn drie zomerkampen, die ingedeeld zijn op leeftijd:
Kinderkamp:
8-12 jaar
(€ 120,00 per kind) in Amerongen
Tienerkamp:
13-14 jaar
(€ 130,00 per tiener) in Lisse
Jongerenkamp:
15-17 jaar
(€ 140,00 per jongere) in Roosendaal
Op de Zomerkampen wordt het katholieke geloof gedeeld. Er is een thema,
ontleend aan een bijbelverhaal. Dit jaar is dat ‘Handen uit de mouwen’ waarin de
werken van barmhartigheid centraal staan: iets goeds doen voor een ander naar het
voorbeeld van Jezus. Dit thema wordt op ieder kamp creatief en aansprekend
uitgewerkt.
De genoemde prijs voor het kamp dekt alle kosten: verblijf, maaltijden en
activiteiten. Kinderen, tieners en jongeren kunnen zich opgeven vóór 10 juni 2017.
Meer informatie en een digitaal inschrijfformulier
www.bisdomrotterdam.nl/zomerkampen of via
pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl

zijn

te

vinden

op:

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 pw,
tel. 06 53249187, 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 7 mei: € 304,25
Hartelijk dank voor uw bijdrage!

