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Zondag 15 oktober 2017
28e zondag door het jaar
11.15 uur – Eucharistieviering en kinderwoorddienst
Hartebrugkoor
voorganger:
wisselende gezangen:
vaste gezangen:

Pater Leo van Ulden ofm.
Gregoriaans
Missa Mater Dei - Jan Schlösser

voor de mis:

Entrée - Théodore Dubois

bij het offertorium:

(koor) Magnificat - Theo Goedhart
(orgel) Offertoire - Alexandre Guilmant

bij de communie:

(orgel) Drie Magnificat-fuga's - Johann Pachelbel
(koor) Ave Maria - Igor Strawinsky

na de zegen:

Pièce héroïque - César Franck

organist:
dirigent:

Jan Verschuren
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
Bart Klein
Levi Aloysius Visscher
Toos Wijgers – Mandemaker

Truus Neuteboom – Hoogland
Pater Jan van Duijnhoven
Rob Poos
Marie José Schils – Rommens
Ger Marcellis
Fia Preenen – van Leeuwen

Vieringen in de komende week
Maandag
13.00 uur

16 oktober – Uitvaartdienst Mw. Fia Preenen – van Leeuwen
Voorganger pastoor Jeroen Smith
Dameskoor Hartebrug

Donderdag
12.30 uur

19 oktober – donderdag in week 28 door het jaar
Eucharistieviering in de dagkapel
Voorganger pastoor Walter Broeders

Zondag
11.15 uur

22 oktober – 29e zondag door het jaar, Missiezondag
Eucharistieviering
Voorganger pater Leo van Ulden ofm.
Schola Cantorum o.l.v. Theo Goedhart

Activiteiten agenda
Zondag
15 oktober

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

Dinsdag
17 oktober

11.00 uur Vergadering Pastoraatgroep - Secretariaat

Woensdag
18 oktober

13.30 uur Ouderensoos – Romanuszaal
19.45 uur Repetitie Schola Cantorum – Romanuszaal
20.15 uur Repetitie Hartebrugkoor – Romanuszaal

Donderdag
19 oktober

20.00 uur Hoe leg je een geloofswaarheid in 3 minuten uit?
Pastorie Lodewijkkerk

Vrijdag
20 oktober

19.00 uur Filmavond ‘Être et avoir’ - Romanuszaal

Wegens ziekte van pastoraal werker Bas van Pampus komen de geplande catechese
activiteiten in de Antonius- en Josephpastorie deze week te vervallen!

Filmavond vrijdag 20 oktober 2017
Romanuszaal, Lange Mare 79
Inloop vanaf 19.00 uur. Aanvang van de film 19.15 uur

Être et avoir
Gedurende een heel schooljaar wordt een
basisschooltje in de Franse Auvergne
gevolgd. In de school van slechts één klas
heerst de orde van schoolmeester Georges
Lopez. De meester blijkt een gave te bezitten
de leerlingen op hun gemak te stellen, en
geeft ze alle ruimte om ze te laten zijn wie ze
zijn. Dat het lesgeven meer behelst dan alleen
aandacht voor de vooruitgang in kennis en
vaardigheden, blijkt als hij ook uitvoerig met
ouders praat over bepaalde problemen van
de kinderen.
Nabespreking o.l.v. Marlène Falke

Met spoed gezocht: een nieuwe bezorger!
Voor iedereen die dat wenst wordt ons parochieblad Rondom de Kerk zeven keer
per jaar gratis thuisbezorgd. Om dat te kunnen realiseren zijn we blij met onze
trouwe groep bezorgers. Een van onze mensen heeft helaas vanwege lichamelijke
beperkingen deze taak moeten opgeven. We zijn nu op zoek naar iemand die
ongeveer 35 bladen wil bezorgen in de wijk die bestaat uit de 1 e Binnenvestgracht,
Kruisstraat en Morsstraat.
Zou u dat voor ons willen doen? Laat het dan even weten bij het secretariaat:
hartebrugkerk@kpnmail.nl

Missiezondag 22 oktober
Op missiezondag 22 oktober wordt over de hele wereld in de katholieke Kerk
gecollecteerd voor het pastorale werk van parochies in de derde wereld. Dit jaar
besteedt MISSIO Nederland aandacht aan de katholieke gelovigen in Burkina Faso.
Burkina Faso ligt in West Afrika en is een van de armste landen ter wereld. Een
groot deel van de bevolking leeft van de landbouw en wordt hard getroffen door
klimaatveranderingen en droogteperiodes.
MISSIO biedt hulp in dit land op velerlei gebied, is geheel afhankelijk van
vrijwillige bijdragen van parochies en donateurs en ontvangt geen subsidie van de
overheid. Om dit project te ondersteunen vragen wij volgende week zondag uw
ruimhartige bijdrage in de collecte.

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: € 396,15
Hartelijk dank voor uw bijdrage!

