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Zondag 2 juli 2017
13e zondag door het jaar
11.15 uur – Eucharistieviering en kinderwoorddienst
Hartebrugkoor
voorganger:
wisselende gezangen:

Pater Leo van Ulden ofm.
Gregoriaans

vaste gezangen:

Messe responsoriale - Joseph Gelineau

voor de mis:

Toccata sexta - Johann Speth

bij het offertorium:

Lead me, Lord - S.S. Wesley
Andante tranquillo in E - Joseph Rheinberger

bij de communie:

Andante in Es - Joseph Rheinberger
Miserere mei - Jan Pieterszoon Sweelinck

na de zegen:

Toccata ottava - Johann Speth

organist:
dirigent:

Klaas Trapman
Theo Goedhart

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

Toos Wijgers – Mandemaker
Pater Jan van Duijnhoven
Paulus van Dam
Ouders Barning - Overduin
Ger Marcellis

Vieringen in de komende week
Donderdag
12.30 uur

6 juli – Donderdag in week 13 door het jaar
Eucharistieviering
Voorganger pastoor Walter Broeders
Misintentie: Voor het welslagen van een operatie

Vrijdag
16.00 uur

7 juli – Doopviering Dinand Overmans
Voorganger pastoor Walter Broeders

Zondag
11.15 uur

9 juli – 14e zondag door het jaar
Eucharistieviering
Voorganger pastoor Walter Broeders
Schola Cantorum o.l.v. Theo Goedhart

Activiteiten agenda
Zondag
2 juli

11.15 uur Inzameling Voedselbank Leiden
12.15 uur Koffiedrinken en kinderlunch - Romanuszaal

Dinsdag
4 juli

11.00 uur Vergadering Pastoraatgroep - Secretariaat
15.00 uur Repetitie Dameskoor - Romanuszaal

Woensdag
5 juli

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

Zaterdag
8 juli

09.30 uur Bijeenkomst Pastorale School - Bijsacristie

De belhamel van Regio Zuid
Het is nu zo’n half jaar geleden dat we met elkaar begonnen zijn aan de
ontwikkeling van Regio Zuid. Er is veel gebeurd en er staat nog veel te gebeuren
waar het de samenwerking tussen de geloofsgemeenschappen van de H.Petrus,
Lam Gods en Hartebrug betreft.
Voor mijzelf was het geen eenvoudige start. Immers de beide andere Regio’s kregen
een pastoor als ‘Eerst aanspreekbare’. En dat ben ik niet, geen pastoor, geen priester
en dus ook naar de aard van de zaak geen herder.
Het afgelopen half jaar heb ik me wel afgevraagd als het om herderen en kuddes
gaat welk beeld of welke rol dan wel bij mij past? Die van een herdersstaf, ben ik er
voor de herders van ons parochie om op te leunen, ben ik tot steun? Zeker, maar
een staf is zo’n ding en zegt niets over de relatie met de geloofsgemeenschappen, de
mensen die aan mijn zorg zijn toevertrouwd. De herdershond dan, die samen met
de herder zorg draagt voor de veiligheid van de kudde onderweg naar grazige
weiden. Ik moet zeggen dat dat me al meer aansprak. Tijdens een bijeenkomst met
vrijwilligers werd mij een mooi beeld aangereikt, die van de Belhamel. Daar herken
ik me wel in. Er zit iets speels ondeugends in dat beeld, als je het overdrachtelijk
gebruikt. Letterlijk is de Belhamel het schaap dat voorop loopt met een bel om zijn
nek, de andere schapen volgen de Belhamel die op zijn beurt voortdurend in contact
staat met de herder. Die rol past me wel maar dan… Bij enige speurwerk bleek dat
een hamel een gesneden ram is. En dat ging nu weer niet voor mij op. Enig dieper
graven leerde mij dat als een ram, niet meer achter de vrouwtjes aan hoeft om te
zorgen voor een talrijk nageslacht, hij meer aandacht heeft voor de goede weg en de
kwaliteit van het gras. En precies toen werd mij duidelijk wat mijn rol zou kunnen
zijn. In Regio Zuid gaat het niet in de eerste plaats om de aantallen, om de toename
van het aantal gelovigen. Het zou mooi zijn maar dat is een hele opgave in deze tijd.
Veel meer gaat het om vitaliteit, de goede weg en de kwaliteit van gras. Verder kan
de Belhamel niet zonder de bereidheid van de kudde om met hem mee te trekken.
Wat dat betreft ben ik bevoorrecht en bijzonder trots op de kudde die wij samen
mogen vormen. Zeker geen groep blatende volgzame schapen, maar mensen met
doorleefd geloof, inspiratie en kwaliteit. Zoekers en weifelaars, overtuigden en
voortrekkers, lammeren en schapen op leeftijd, we hebben het allemaal. Wie goed
kijkt ziet nu nog drie kleuren in de kudde, vaak lopen ze in een groepje bij elkaar,
afkomstig uit verschillende schaapskooien. En dat … dat maakt helemaal niet uit
want we zijn wel samen op weg!
En wat mijzelf betreft, ik zou het fijn vinden om ook na de zomer, als we het nieuwe
werkjaar starten de Belhamel te mogen zijn. U allen een mooie en goede zomer
toegewenst,
Uw belhamel,
Marlène Falke, pastoraal werker

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 25 juni € 395,20
Hartelijk dank voor uw bijdrage!

