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Zondag 29 oktober 2017
30e zondag door het jaar
11.15 uur – Eucharistieviering en kinderwoorddienst
Hartebrug Dameskoor
voorganger:

Pastoor Walter Broeders

wisselende gezangen:

Nederlandstalig

vaste gezangen:

Missa Ultima – Herman Strategier

voor de mis:

Salve Regina – Pieter Cornet

bij het offertorium:

Ave Maria – Gabriel Fauré

bij de communie:

Cantabile - César Franck
Panis Angelicus – César Franck

na de zegen:

Fanfare on Nottingham – Naji Hakim

dirigent/organist:

Jeroen Pijpers

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
Fia Preenen – van Leeuwen

Vieringen in de komende week
Donderdag
12.30 uur

2 november – Allerzielen
Eucharistieviering in de dagkapel
Voorganger pastoor Walter Broeders

Zondag
11.15 uur

5 november – 31ste zondag door het jaar,
Gedachtenis van de overledenen
Eucharistieviering en kinderwoorddienst
Voorganger pater Leo van Ulden ofm.
Hartebrugkoor o.l.v. Theo Goedhart

Activiteiten agenda
Dinsdag
31 oktober

15.00 uur Repetitie Dameskoor – Romanuszaal

Woensdag
1 november

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

Donderdag
2 november

20.00 uur Adrienne von Speyr – Pastorie Lodewijkkerk

Zaterdag
4 november

10.00 uur Extra repetitie Hartebrugkoor - Romanuszaal

Zondag
5 november

11.15 uur Inzameling Voedselbank Leiden
12.15 uur Koffiedrinken en kinderlunch in de Romanuszaal

Hartebrug Dameskoor
Vandaag, zondag 29 oktober,
viert het Dameskoor van de Hartebrugkerk haar 52 jarig bestaan.
Het koor zingt onder leiding en begeleiding van Jeroen Pijpers bij uitvaarten,
huwelijksvieringen en andere bijzondere gelegenheden. Traditiegetrouw is de
laatste zondag van oktober zo’n bijzondere gelegenheid. De verjaardag van het koor
wordt dan gevierd met een mooie gezongen mis en na afloop een gezellig
samenzijn. Zowel de dirigent als de leden van het koor willen dit graag nog
jarenlang voortzetten, maar dan hebben zij wel versterking nodig! Het koor
repeteert op dinsdagmiddag in de Romanuszaal.
Bent u diegene waarnaar zij op zoek zijn?
Neem dan direct contact met hen op via: sophiehuisman@kpnplanet.nl

Kom 7 kijken
Vanouds kent de diaconie een drieslag in haar werk: Zien-Oordelen-Handelen. Wie
als kerkgemeenschap oog wil hebben voor zijn naaste moet eerst vooral goed leren
kijken. Om onze blik wat te scherpen, is er in het afgelopen jaar door diverse
groepen uit de Leidse samenleving hard gewerkt aan de vormgeving van
eigentijdse kunstwerken rond de Zeven Werken van Barmhartigheid: de
hongerigen voeden, de dorstigen te drinken geven, de naakten kleden, de doden
begraven, de vreemdelingen opnemen, de zieken verzorgen en de gevangenen
bezoeken. Op zaterdag 11 november worden de resultaten van dit unieke
kunstproject rond de Zeven Werken van Barmhartigheid getoond in een bijzondere
tentoonstelling in De Bakkerij. Daarnaast nodigen de spelers van de
theaterproductie “Onder anderen” u uit om eens te kijken naar uw eigen
(voor)oordelen en verborgen angsten voor “anderen” en daarover met elkaar in
gesprek te gaan. En tenslotte is er die dag ook nog een levensgroot bordspel met
uitdagende opdrachten rond de Zeven Werken.
Dus Kom 7 kijken
op zaterdag 11 november tussen 13.00 en 17.00 uur
in Diaconaal Centrum De Bakkerij, Oude Rijn 44b te Leiden.
U bent van harte welkom!

Reformatieherdenking met Mgr. Van den Hende
Maandag 30 oktober om 19.30 uur in de Andreaskerk van de
Lutherse Gemeente te Rotterdam
Zondag 5 november om 16.00 uur in de
H. Bonaventurakerk te Woerden

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 22 oktober: € 431,25 inclusief de extra bijdrage voor MISSIO
Mede namens MISSIO hartelijk dank voor uw ondersteuning!

