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Zondag 11 juni 2017
Heilige Drie-Eenheid
11.15 uur – Eucharistieviering en terugkomviering neo-katholieken
Schola Cantorum
voorganger:
wisselende gezangen:

Pastoor Walter Broeders
Gregoriaans

vaste gezangen:

1e mis

voor de mis:

Variations sérieuses - Felix Mendelssohn Bartholdy, voor
orgel bewerkt door Reitze Smits

bij het offertorium:

Allegro-vivace uit Symhonie I - Louis Vierne

bij de communie:

Thema mit vier Veränderungen - Justin Heinrich Knecht

na de zegen:

Fuga h-moll, op een thema van Corelli - Johann Sebastian
Bach

organist:
dirigent:

Jan Verschuren
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
Toos Wijgers-Mandemaker
Margaretha Maria de Geest – Barends
Riet Jongmans – de Winter
Antoinette Haitsma

Vieringen in de komende week
Donderdag
12.30 uur

15 juni – Donderdag in week 10 door het jaar
Eucharistieviering
Voorganger pastoor Walter Broeders

Zondag
11.15 uur

18 juni – Sacramentsdag
Eucharistieviering en kinderwoorddienst
Voorganger pater Leo van Ulden ofm.
Hartebrugkoor o.l.v. Theo Goedhart

Activiteiten agenda
Maandag
12 juni

14.00 uur Vergadering Zonnebloem – Romanuszaal
20.00 uur Vergadering Beheercommissie Regio Zuid - Bestuurskamer

Dinsdag
13 juni

10.30 uur Franciscaans wandelen – start in Romanuszaal

Woensdag
14 juni

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

Zaterdag
17 juni

19.00 uur Heilig Vormsel – De Goede Herderkerk
in Zoeterwoude Rijndijk

Zondag
18 juni

12.15 uur Koffiedrinken - Romanuszaal

'Franciscaans wandelen'
Tien dagen na Pinksteren, op dinsdag 13 juni, houden wij een voettocht, in
navolging van de Emmaüsgangers. Onderweg zijn, en spreken met elkaar in een
roerige tijd, waar gaat het heen, hoe moet het verder? Zo druk waren ze dat zij zelfs
de Heer niet herkenden toen deze met hen meeliep. Pas bij het breken van het brood
herkenden zij hem.
Hilde Günther van de Orde Franciscaans Seculieren heeft met Sjoerd Loozen,
stagiair van de parochie HH. Petrus en Paulus en andere betrokkenen, een
informatieve tocht van ongeveer een uur uitgezet met momenten van verdieping en
bezinning over spiritualiteit, vrede en sociale betrokkenheid.
Wij zullen een tocht maken door de binnenstad van Leiden, en hopen zichtbaar te
maken wat wellicht verborgen is geweest. Samen zullen wij de sporen van de
Franciscanen tonen, die een rijke geschiedenis hebben in de stad, en een toonbeeld
van christelijk leven waren, en nog steeds zijn.
• Om 10.30 uur begint de wandeltocht in de Romanuszaal achter de Hartebrugkerk.
• De tocht zal ongeveer een uur duren. Vergeet geen water, goede schoenen en
wellicht een hoofdeksel mee te nemen in verband met de zomerse temperaturen.
• Na afloop zal er een lichte maaltijd zijn, en is er de gelegenheid voor goede
gesprekken. In de Franciscaanse gedachte van delen met elkaar, nodigen we u
vrijblijvend uit iets voor deze maaltijd mee te nemen.
• Deelname is gratis.
Vragen kunnen opgestuurd worden naar: sjoerdloozen@hotmail.com
Wij zien jullie graag verschijnen!

Viering H. Vormsel
Op zaterdag 17 juni om 19.00 uur is de jaarlijkse Vormselviering, dit keer in de
gerestaureerde kerk van De Goede Herder in Zoeterwoude Rijndijk. Bisschop Van
den Hende zal het sacrament van het H. Vormsel toedienen aan 26 tieners en een
groep volwassenen. Onder hen zijn vier vormelingen uit de Hartebrug. Zij zullen
zich op zondag 25 juni aan u voorstellen. Wij wensen hen een mooie vormselviering
toe!

Bezorger parochieblad gezocht
Wij zijn op zoek naar iemand die een bezorgwijk op zich wil nemen van ongeveer
50 adressen rond het Noordeinde en Rapenburg in Leiden. Het parochieblad
Rondom de Kerk verschijnt 7 keer per jaar. Neem contact op met ons secretariaat:
hartebrugkerk@kpnmail.nl of 071 5120401

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 4 juni € 816,75
inclusief de extra bijdrage voor de Week Nederlandse Missionaris
Hartelijk dank voor uw bijdrage!

