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Zondag 24 september 2017
25e zondag door het jaar
11.15 uur – Eucharistieviering
Schola Cantorum
voorganger:
wisselende gezangen:

Pastoor Walter Broeders
Gregoriaans

vaste gezangen:

8e mis

voor de mis:

Praeludium e-moll - Nicolaus Bruhns

bij het offertorium:

Offertorium - Théodore Dubois

bij de communie:

Cantabile - César Franck

na de zegen:

Fuga g-moll - Johann Sebastian Bach

organist:
dirigent:

Jan Verschuren
Theo Goedhart

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

Levi Aloysius Visscher
Toos Wijgers – Mandemaker
Truus Neuteboom – Hoogland
Margaretha Maria – de Winter
Riet Jongmans – de Winter

Vieringen in de komende week
Donderdag
12.30 uur

28 september – donder in week 25 door het jaar
Eucharistieviering in de dagkapel
Voorganger pastoor Walter Broeders

Zondag
11.15 uur

1 oktober – 26e zondag door het jaar
Eucharistieviering
Voorganger pater Leo van Ulden ofm.
Schola Cantorum o.l.v. Theo Goedhart

Activiteiten agenda
Zondag
24 september

13.30 uur De Zonnebloem,
Nationale Ontmoetingsdag – Romanuszaal

Dinsdag
26 september

15.00 uur Repetitie Dameskoor - Romanuszaal

Woensdag
27 september

13.00 uur Ouderensoos – Romanuszaal
19.45 uur Repetitie Schola Cantorum – Romanuszaal
20.15 uur Repetitie Hartebrugkoor – Romanuszaal
20.00 uur Grote heiligen uit de 18e en 19e eeuw:
Benoit Labre – Pastorie Sint Josephkerk

Vrijdag
29 september

19.00 uur Filmavond in de Romanuszaal: ‘La vita è bella’

`

Zondag
1 oktober

11.15 uur Inzameling Leidse Voedselbank

Filmavond
in de Romanuszaal aan de Lange Mare 79

op vrijdag 29 september om 19.00 uur
We starten met een serie films over roeping.
Dit keer is dat de film La Vita è bella. De film geeft
een beeld van ouderschap tot het uiterste toe.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt een
Italiaanse man met zijn vrouw en zoontje afgevoerd
naar een Duits werkkamp. Om het kind het
vooruitzicht van een zekere dood te besparen, stelt
hij de reis voor als een spel, waarin je prijzen kunt
winnen. De man gelooft er heilig in dat hij de
geestelijke gezondheid van zijn zoontje kan redden
en gaat vastbesloten door met toneelspelen, zelfs wanneer ze in het kamp zijn
aangekomen en keihard moeten werken.
Bij een drankje en een hapje bespreken we de film na onder leiding van onze
pastoraal werker Marlène Falke.
Ook u bent van harte uitgenodigd! Deelname is geheel gratis.
Meld u van te voren even aan bij het secretariaat: hartebrugkerk@kpnmail.nl of
arendse.corry@hetnet.nl

Feest van de Heilige Franciscus
Op woensdag 4 oktober is de officiële feestdag van de H. Franciscus van Assisi. Op
die dag is er een speciale Eucharistieviering om 19.30 uur in de kerk van Maria
Middelares aan de Rijndijk in Leiden. Iedereen met een Franciscaans hart is hier van
harte welkom. Na de viering nodigt de Orde van de Franciscaanse Seculieren u van
harte uit voor ontmoeting bij een kopje koffie/thee met wat lekkers waarbij u meer
te weten kunt komen over Franciscus en de bovengenoemde orde.
Op zondag 8 oktober vieren we in de Hartebrug het feest van Franciscus. Want in
onze Franciscaans georiënteerde kerk mag dit feest natuurlijk niet ongemerkt
voorbijgaan! De Eucharistieviering van 11.15 uur wordt opgeluisterd door het
Hartebrugkoor. Er is die dag kinderwoorddienst (in plaats van 1 oktober) met alle
aandacht voor Franciscus, na de viering is er koffie en thee in de Romanuszaal en
voor de kinderen staat er een lekkere lunch klaar.

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 17 september: € 331,70
Hartelijk dank voor uw bijdrage!

