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Zondag 29 juli
17e zondag door het jaar
11.15 uur – Eucharistieviering
Schola Cantorum
voorganger:

Pastoor Jeroen Smith

wisselende gezangen:
vaste gezangen:

Gregoriaans
11e mis

voor de mis:

Carilllon de Westminster - Louis Vierne

bij het offertorium:

Minuetto - Eugène Gigout

bij de communie:

Communion - Louis James Alfred Lefébure-Wély

na de zegen:

Orb and Sceptre - William Walton

organist/dirigent

Jan Verschuren

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
Joop Juffermans
René van Oosten
Joannes en Maria van Kampenhout
Antonia Bik – van Haasteren
Hermien Slamet

Vieringen in de komende week
Donderdag
2 augustus

12.30 uur – Eucharistieviering in de dagkapel
Donderdag in week 17 door het jaar
Voorganger pater Leo van Ulden ofm.
Daarna is er tot 13.30 uur gelegenheid voor een biechtgesprek

Zondag
5 augustus

11.15 uur Eucharistieviering
18e zondag door het jaar
Voorganger pater Leo van Ulden ofm.
Hartebrugkoor o.l.v. Theo Goedhart

Vakantietijd!!
Het secretariaat:
Op vrijdag 10 augustus en dinsdag 14 augustus
is het secretariaat gesloten.
Post en e-mail worden wel verzorgd.

De koren:
Het Hartebrugkoor en de Schola Cantorum zullen tot en met 8 augustus geen
repetities houden in verband met de vakantieperiode.
De zang op zondag gaat echter gewoon door!
Het Dameskoor houdt ook vakantie en begint in september weer met de repetities

Ouderensoos:
De Soos in de Romanuszaal op woensdagmiddag begint weer op 15 augustus.

Kinderwoorddiensten:
De Kinderwoorddiensten beginnen weer in september

Uit de Kunst
In onze Hartebrugkerk worden iedere week honderden kaarsjes aangestoken.
Ze branden niet in het geheel op, er blijft een stompje over.
Wat doen we daarmee?
We gooien ze niet weg, maar sinds kort worden de kaarsenstompjes opgehaald
door medewerkers van Uit de Kunst, onderdeel van de Gemiva-SVG Groep, die
zorg en diensten verleent aan mensen met een handicap.
Uit de Kunst gebruikt de kaarsresten om nieuwe producten te maken. Ze worden
ontdaan van folie, plastic en lont en vervolgens gesmolten, zodat ze geschikt zijn
voor hergebruik.
De medewerkers van het atelier werken onder professionele begeleiding waarbij de
werkzaamheden zijn afgestemd op hun persoonlijke vaardigheden en interesses.
Alle producten zijn zonder uitzondering origineel en handgemaakt en hebben een
ambachtelijke uitstraling.
Naast het vervaardigen van kaarsen worden er in het atelier ook andere producten
gemaakt. Zo zijn sommige medewerkers bedreven in het mozaïeken en het werken
met vilt. In de winkel/galerie zijn alle producten te bekijken, te koop of te bestellen.
Bovendien bestaat de mogelijkheid om relatie- en gelegenheidsgeschenken te laten
maken.
Neem eens een kijkje in de winkel/galerie van Uit de Kunst
Korevaarstraat 30
2311 JV Leiden
Tel. 071 5122757

Maak zorg bereikbaar in Zimbabwe
Op 25 en 26 augustus vindt de jaarlijkse MIVA-collecte in de kerken plaats. Dit jaar
vraagt MIVA aandacht voor een bijzonder project: Auto maakt zorg en
hulpmiddelen bereikbaar.
In de armste regio van Zimbabwe is medische zorg niet makkelijk bereikbaar.
Tawanda werkt voor het afgelegen Silobela ziekenhuis diep in het binnenland van
Zimbabwe. Zijn team spoort kinderen en jongeren met een beperking op en geeft ze
de juiste zorg. “Vervoer is echt ons grootste probleem” vertelt Tawanda. “Luiers,
krukken of een rolstoel krijgen we zonder vervoer niet op de juiste bestemming. We
lopen soms vijf uur om zorg te verlenen. Met een auto kan ik vijf tot tien bezoeken
per dag afleggen. Zonder auto slechts één of hooguit twee. Een auto is noodzakelijk
om dit werk te doen.”
Gelukkig heeft MIVA Tawanda al kunnen ondersteunen met een auto. Op dit
moment zijn er nog twee auto’s nodig. Dan kan ook de bevolking in de andere twee
districten de zorg ontvangen waar ze recht op hebben. Helpt u ze op weg?

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 bij noodzaak eventueel 06 25198458
Onze pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh,
is met verlof tot 1 oktober 2018
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 juli: € 292,95
Hartelijk dank voor uw bijdrage!

