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Zondag 18 februari 2018
Eerste zondag van de Veertigdagentijd
11.15 uur – Eucharistieviering en kinderwoorddienst
Hartebrugkoor
voorganger:
wisselende gezangen:
vaste gezangen:

Pater Leo van Ulden ofm.
Gregoriaans
Kyrie – Palestrina, Sanctus en Agnus Dei – Casciolini

voor de mis:

Fantasia (g dorisch) – Jan Pieterszoon Sweelinck

bij het offertorium:

Koor: Sicut cervus desiderat – G.P. da Palestrina
Orgel: Offertoire – Théodore Dubois

bij de communie:

Orgel: Communion – Alexandre Guilmant
Koor: Ave verum corpus – Edward Elgar

na de zegen:

Canzon – Johann Jacob Froberger

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
Fia Preenen – van Leeuwen

Bernard Krabbendam
Peter en Tiny de Goede
Pater Jan van Duijnhoven
Hub Mentink
Marie José Schils - Rommens
Ger Marcellis
Alberto Bottaro

Vieringen in de komende week
Dinsdag
13.45 uur

20 februari – Uitvaartdienst Alberto Bottaro
Voorganger pastoor Walter Broeders
Dameskoor o.l.v. Jeroen Pijpers

Donderdag
12.30 uur

22 februari – Sint Petrus’ stoel
Eucharistieviering in de dagkapel
Voorganger pater Leo van Ulden ofm.

Zondag
11.15 uur

25 februari – Tweede zondag van de Veertigdagentijd
Eucharistieviering
Voorganger pastoor Walter Broeders
Schola Cantorum o.l.v. Theo Goedhart

Activiteiten agenda
Dinsdag
20 februari
Woensdag
21 februari

15.00 uur Repetitie Dameskoor – Romanuszaal
13.00 uur Ouderensoos – Romanuszaal
19.45 uur Repetitie Schola Cantorum – Romanuszaal
20.15 uur Repetitie Hartebrugkoor – Romanuszaal

Vastenactiecampagne 2018:
‘Gaan waar niemand gaat’
Voor dit Vastenactieproject gaan we naar Mbala in het uiterste noorden van
Zambia. Om de stad Mbala liggen sloppenwijken: Zambia Compound. Er is geen
schoon water, geen riolering en geen elektriciteit en de wegen zijn er zo slecht, dat je
met een gewone auto er niet kunt rijden. En in dit gebied hebben de zusters van de
Heilige Harten van Jezus en Maria -na het uitbreken van de hiv/aids pandemie
begin jaren negentig- een programma opgezet onder de naam ‘Households in
Distress’. Doel de impact van hiv/aids verminderen via voorlichting en goede
gezondheidszorg en door mensen te helpen in hun eigen levensonderhoud te
voorzien.
‘Gaan waar niemand gaat, doen wat niemand wil doen’.
Het is het motto van de zusters, waarmee ze het HiD-programma zijn gestart.
Dat betekent: zelf het pad banen, risico’s nemen, jezelf in de waagschaal stellen,
mogelijk jezelf verliezen. Het vraagt om moed. Moed is geen angst hebben of beter
gezegd; je angst overwinnen. De zusters en hun medewerkers proberen
verblindende angst bij anderen weg te nemen; zowel bij de mensen die getroffen
zijn door hiv om toch zo goed mogelijk met hun lichaam om te gaan, als ook de
angst bij gezonde mensen, vooral familieleden, om toch de relaties met de hivgeïnfecteerden aan te gaan en te handhaven en hen deel van de gemeenschap te
laten zijn. Daarbij proberen de zusters vooral ook hoop te bieden. De mensen
moeten eerst hun schaamte overwinnen en hun situatie onder ogen durven zien.
Door zelf dit pad te kiezen en over hun status te praten, banen ze ook voor anderen
een weg, bieden ze hen hoop voor de toekomst.
Moeder en Kind
Als dichtbij diaconaal project hebben we gekozen voor de Stichting Babyspullen.
We sluiten ons aan bij het Avondmaalsproject van de PKN: voor Moeder en Kind.
Stichting Babyspullen verzorgt een startpakket met de noodzakelijke
benodigdheden voor baby’s, waarvan de ouders geen financiële ruimte hebben. Eén
op de negen kinderen in Nederland leeft in armoede; in de grote steden zelfs één op
vier. We kunnen de Stichting helpen om hun doel: ‘Ieder kind heeft recht op een
goede start’ waar te maken.
Voor deze doelen zetten we ons, als MOV HH. Petrus en Paulus in, tijdens de
komende Vastenactie-periode. De MOV/Diaconie van uw eigen parochiekern zal u
met folders, via de mededelingen en bij de sobere maaltijd verder informeren.
MOV/Diaconie HH. Petrus en Paulus
Lucia de Jeu en Regina Krowinkel

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 11 februari: € 286,80
Hartelijk dank voor uw bijdrage!

