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Zondag 19 augustus
20e zondag door het jaar
11.15 uur – Eucharistieviering
Hartebrugkoor
voorganger:

Pater Leo van Ulden ofm.

wisselende gezangen:
vaste gezangen:

Gregoriaans
Missa Brevis - Claudio Casciolini

voor de mis:

Deuxième Choral - César Franck

bij het offertorium:

(koor) Miserere mei - Jan Pieterszoon Sweelinck
(orgel) Offertoire - César Franck

bij de communie:

(orgel) Allegretto grazioso - Berthold Tours
(koor) Freut euch alle - J.S. Bach

na de zegen:

Toccata - Théodore Dubois

organist:
dirigent:

Jan Verschuren
Theo Goedhart

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
Pater Jan van Duijnhoven
Ger Marcellis
Marie José Schils-Rommens

Vieringen in de komende week
Donderdag
23 augustus

12.30 uur – Eucharistieviering in de dagkapel
Donderdag in week 20 door het jaar
Misintentie: Voor een 71e verjaardag
Voorganger pater Leo van Ulden ofm.
Daarna is er tot 13.30 uur gelegenheid voor een biechtgesprek

Zondag
26 augustus

11.15 uur Eucharistieviering
21e zondag door het jaar
Voorganger pastoor Walter Broeders
Schola Cantorum o.l.v. Theo Goedhart

Activiteiten agenda
Woensdag
22 augustus

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

Zaterdag
25 augustus

10.30 uur Repetitie Schola Cantricum – Romanuszaal

MIVA collecte
op zondag 26 augustus
In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs
onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die zich
inzetten om anderen te helpen. MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare
vervoer- en communicatiemiddelen.
MIVA gelooft in mensen die zich inzetten om anderen te helpen. Daarom
ondersteunt MIVA al ruim 80 jaar lokale pioniers in Afrika, Azië en LatijnsAmerika. Zij helpen mensen in afgelegen gebieden voor wie medische zorg,
onderwijs en andere basisvoorzieningen te ver weg zijn. Het zijn de kwetsbaren,
vooral kinderen met een handicap, die hiervan het meest te lijden hebben. Gelukkig
zijn er mensen die het als hun roeping zien deze kwetsbare mensen te helpen, hoe
moeilijk de weg ernaartoe ook is.
Zo is in de armste regio van Zimbabwe de medische zorg niet makkelijk bereikbaar.
In dit bijzondere land ontmoeten we Tawanda. Een man met een duidelijke missie.
Al dertien jaar zet hij zich in voor de meest kwetsbare bevolking van Zimbabwe. Hij
heeft dan ook een duidelijke bestemming in zijn leven: ‘Ik wil mijn gemeenschap
dienen’. Samen met een team van acht zorgverleners trekt hij de afgelegen dorpen
in om voorlichting te geven en zorg te verlenen. 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 met uw donatie?
Dat kan op zondag 26 augustus in de collecte tijdens de mis in de kerk, of u kunt
direct online doneren via: www.miva.nl/doneren

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 12 augustus: € 291,50
Hartelijk dank voor uw bijdrage!

