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Zondag 8 oktober 2017
27e zondag door het jaar
11.15 uur – Eucharistieviering en kinderwoorddienst
in het teken van de heilige Franciscus van Assisi
Hartebrugkoor
voorganger:
wisselende gezangen:
vaste gezangen:

Pastoor Walter Broeders
Gregoriaans
Messe brève - Charles Gounod

voor de mis:

Variations de Concert - Joseph Bonnet

bij het offertorium:

(samenzang) Almachtige, algoede Heer

bij de communie:

(orgel) Drie variaties over Magnificat - César Franck
(koor) Cantico di frate Sole - Theo Goedhart

na de zegen:

Marche - Alexandre Guilmant

organist:
dirigent:

Jan Verschuren
Theo Goedhart

Na afloop van de eucharistieviering is er koffiedrinken en kinderlunch
in de Romanuszaal
After mass you are welcome in the Romanuszaal for a cup of coffee

Heilige Franciscus († 4 oktober 1226)
Hij werd in 1182 geboren in Assisi, een plaatsje in de Italiaanse landstreek Umbrië,
als zoon van de rijke lakenkoopman Pietro Bernardone. Eigenlijk heette hij
Giovanni. Maar omdat zijn vader op het moment van Giovanni's geboorte in
Frankrijk verbleef, noemde hij zijn zoon Francesco, 'Fransmannetje'. De jongen
kreeg de opvoeding die bij zijn status paste. Het maakte hem tot een zelfverzekerde
jongeman, vriendelijk in de omgang, vrolijk, in alle takken van sport de beste,
gezien bij de meisjes en vrijgevig met geld. Hij droomde ervan ridder te worden en
als strijder in dienst te treden van een adellijke meester.
Maar de Heer gaf hem te verstaan dat Hij andere plannen met hem had. In de tijd
daarna ontmoette hij een melaatse. Hij overwon zijn weerzin, omhelsde hem en
schonk hem een royale aalmoes. Dat maakte zo’n geluksgevoel in hem los dat hij
zich steeds meer in de eenzaamheid begon terug te trekken. Hij nam zijn intrek in
het kloostertje bij de San Damianokerk. Daar leidde hij het leven van een kluizenaar.
Hij kreeg de bijnaam 'Il Poverello' (‘armoedzaaiertje’). Wat hij nog bezat gaf hij weg
aan armen en zwervers. Na enkele jaren begon hij in de omtrek te preken. Zijn
boodschap was liefde: liefde voor de Schepper, voor mens, dier en plant. Hij
noemde alle schepselen zijn broeders en zusters.
Al heel spoedig sloten zich wat volgelingen bij hem aan. Ze betrokken een huis,
Portiuncula en noemden dat hun klooster. Franciscus schreef een heuse regel, die in
1217 door paus Honorius III werd goedgekeurd. Nu waren ze een gevestigde
kloosterorde. Ze noemden zich 'Minderbroeders' (Fratres Minores). Hun
spiritualiteit bestond erin zoveel mogelijk de minste te zijn. In korte tijd breidden zij
zich uit over heel Italië, Spanje en Frankrijk. Franciscus verlangde ernaar Christus
zo getrouw mogelijk na te volgen. Alles wat daarbij kon helpen was welkom. Zo
vroeg hij in 1224 toestemming aan de paus om in Greccio een levende kerststal in te
richten. Op die manier zouden hij en zijn volgelingen zich nog duidelijker Jezus'
armoede voor de geest kunnen halen. Zo ontwikkelde Franciscus het gebruik om
met kerstmis een stalletje te zetten.
Herhaaldelijk deed Franciscus de mensen in zijn omgeving versteld staan. Hij wist
wat ze dachten, met welke gewetenskwesties ze worstelden, en soms wat hun in de
nabije toekomst te wachten stond. Enkele jaren vóór zijn dood trok hij zich terug in
de eenzaamheid van Alverna op de Monte Penna. Hij was toen al enige tijd ziek,
reumatisch en zo goed als blind. Het was in deze periode dat hij zijn prachtige
zonnelied componeerde, een lofzang op de schepping en God, haar schepper.

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
Pater Jan van Duijnhoven
Alfredo Spadon
Familie Cristofoli
Margaretha Maria de Geest-Barends
Riet Jongmans – de Winter

Vieringen in de komende week
Donderdag
12.30 uur

12 oktober – donderdag in week 27 door het jaar
Eucharistieviering in de dagkapel
Voorganger pastoor Walter Broeders

Zondag
11.15 uur

15 oktober – 28e zondag door het jaar
Eucharistieviering en kinderwoorddienst
Voorganger pater Leo van Ulden ofm.
Hartebrugkoor o.l.v. Theo Goedhart

Activiteiten agenda
Dinsdag
10 oktober

10.00 uur Vergadering Bouw/Onderhoudscommissie - secretariaat
15.00 uur Repetitie Dameskoor – Romanuszaal

Woensdag
11 oktober

13.00 uur Ouderensoos – Romanuszaal
19.45 uur Repetitie Schola Cantorum – Romanuszaal
20.15 uur Repetitie Hartebrugkoor – Romanuszaal
20.00 uur Lezing over grote heiligen: Anna Katharina Emmerich Pastorie St.Josephkerk

Zaterdag
14 oktober
Zondag
15 oktober

10.00 uur Extra repetitie Hartebrugkoor - Romanuszaal
12.15 uur Koffiedrinken– Romanuszaal
12.15 uur Lunch en activiteit Tienergroep HHPP – Romanuszaal
12.45 uur Repetitie Schola Cantricum - kerk

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 8 oktober: € 310,50
Hartelijk dank voor uw bijdrage!

