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Zondag 27 januari 2019
3e zondag door het jaar
11.15 uur – Eucharistieviering
Schola Cantorum
voorganger:

Pater Leo van Ulden ofm.

wisselende gezangen:
vaste gezangen:

Gregoriaans
11e mis

voor de mis:

Carillon de Westminster - Louis Vierne

bij het offertorium:

Sonata IV, 1e deel, Adagio-Vivace - Johann Sebastian
Bach

bij de communie:

Andantino - César Franck

na de zegen:

Fanfare - William Mathias

organist:
dirigent:

Jan Verschuren
Theo Goedhart

Misintenties voor de overledenen:
Margaretha Maria de Geest-Barends
Riet Jongmans – de Winter
Anna Pokrandt
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
Joannes en Maria van Kampenhout
Jacomijn van Duin
Huub Vertegaal
Coby Schoof – Vierhout

Vieringen in de komende week
Donderdag
31 januari

12.30 uur – Eucharistieviering in de kerk
H. Johannes (Don) Bosco, priester
Voorganger pater Leo van Ulden ofm.
Daarna is er tot 13.30 uur gelegenheid voor een biechtgesprek

Zondag
3 februari

11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst
4e zondag door het jaar
Voorganger pastoor Walter Broeders
Hartebrugkoor o.l.v. Theo Goedhart

Activiteiten agenda
Maandag
28 januari

20.00 uur – Catholicism (also in English) – Lodewijkpastorie
Beelden uit de wereldwijde kerk, DVD inleiding met nagesprek

Woensdag
30 januari

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

Zondag
3 februari

09.15 uur – Voorbereiding EHC – Romanuszaal
11.15 uur – Inzameling Leidse Voedselbank
12.15 uur – Koffiedrinken en kinderlunch – Romanuszaal

Oriëntatiedag Vronesteyn
zondag 10 februari 2019
Op die dag staan de deuren van Vronesteyn wijd open.
Het Voorburgse huis aan de Vliet ontvangt die dag belangstellenden
die nadenken over hun plaats in de kerk.
Misschien denk je erover priester te worden, maar weet je niet wat daar allemaal bij
komt kijken. Misschien denk je dat het diaconaat iets voor je is, maar wil je eerst
weten wat dat inhoudt. Of misschien wil je eens met iemand praten omdat je gelooft
dat je roeping voelt, maar ….
Op de oriëntatiedag kun je met al je vragen terecht bij de rector van de priester- en
diakenopleiding, maar ook bij de spirituaal (een geestelijk leidsman die bij de
opleiding is betrokken) en natuurlijk bij de studenten.
Je krijgt informatie over het opleidingstraject, de studie, de geestelijke vorming,
stages. Je kunt het huis zien waar de studenten wonen, de kapel waar de vieringen
worden gehouden, de bibliotheek, de woonkamer.
De studenten kunnen je vertellen hoe het is om in Vronesteyn je vorming en
toerusting te krijgen en je bijvoorbeeld de studieboeken laten zien.
Om 14.00 uur wordt iedereen welkom geheten, daarna is er alle ruimte voor
informatie en vragen in twee groepen; een van de belangstellenden voor het
priesterschap, de ander voor degenen die meer willen weten over het diaconaat.
Vronesteyn is gemakkelijk met de trein te bereiken; vijf minuten lopen vanaf halte
Voorburg-Leidschendam.
Laat je weten dat je komt?
Rector Walter Broeders
Tel. 070 3873804 – 06 27140117
w.broeders@bisdomrotterdam.nl
Adres: Park Vronesteyn 14
2271 HS Voorburg

JobHulpMaatje
Met elkaar aan de slag voor een baan.
JobGroup: creatieve ontmoetingsplek voor werkzoekenden
Vind je het moeilijk om werk te vinden? Sla dan de handen ineen en meld je aan
voor een JobGroup. Dat is een creatieve ontmoetingsplek van en voor
werkzoekenden, die elkaar steunen en op weg helpen om een baan te vinden.
De eerstvolgende JobGroup wordt vanaf 4 februari 2019 zeven weken lang elke
maandagochtend van 09.00 tot 11.00 uur gegeven in Leiden.
Meld je aan bij: JobHulpMaatje@VoorElkaarLeiden.nl
Tel. 071 2032120
Voor informatie: Marc Aldewereld – 06 29403152

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
Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 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
Pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh,
Bereikbaar op dinsdag, woensdag en vrijdag: pwmarlenefalke@hotmail.com
Koster/beheerder: Joop Kruijs, tel. 06 51535420
e-mail: hartebrugkerk@kpnmail.nl website: www.hartebrug.nl
Museum Greccio: Jan van Loon, www.museumgreccio.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 20 januari 2019
€ 352,80
Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage!

