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Zondag 19 mei 2019
Vijfde zondag van Pasen
11.15 uur – Eucharistieviering en kinderwoorddienst
Hartebrugkoor en Schola Cantricum
voorganger:

Pater Leo van Ulden ofm.

wisselende gezangen:
vaste gezangen:

Gregoriaans + Ave generosa (Hildegard von Bingen)
Missa a due voci (S. Nicolai) - Aart de Kort

voor de mis:

Entrée - Théodore Dubois

bij het offertorium:

Psalm 100 Make a joyful noise - Jan Valkestijn

bij de communie:

O salutaris hostia (Giulio Bentivoglio)
Drie variaties over Magnificat - César Franck

na de zegen:

Sortie - Théodore Dubois

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
Wim Uijlenbroek
Rietje Visser – van der Meel
Henk van der Boog
Suaad Dawood
Irén Rijkers
Ton Vrouwenvelder
Ger Marcellis
Marie José Schils – Rommens
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

Vieringen in de komende week
Donderdag
23 mei

12.30 uur – Eucharistieviering in de kerk
Donderdag na de 5e zondag van Pasen
Voorganger pater Leo van Ulden ofm.
Daarna is er tot 13.30 uur gelegenheid voor een biechtgesprek

Zaterdag
25 mei

11.00 uur – Uitvaartdienst Wim Uijlenbroek
m.m.v. Hartebrugkoor
14.30 uur – Doopviering Alexander van der Mee
Voorganger pastoor Walter Broeders

Zondag
26 mei

11.15 uur Eucharistieviering
Zesde zondag van Pasen
Voorganger pastor Rob Kurvers
Schola Cantorum o.l.v. Theo Goedhart

Activiteiten agenda
Dinsdag
21 mei

15.00 uur – Repetitie Dameskoor – Romanuszaal

Woensdag
22 mei

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

Donderdag
23 mei

20.00 uur – Vergadering Locatieraad – Secretariaat

Vrijdag
24 mei

19.00 uur – Filmavond– Romanuszaal

Zaterdag
25 mei

15.30 uur – Vriendjes van Franciscus – Bijsacristie

Ave generosa
Tekst en vertaling van het lied van Hildegard von Bingen
dat tijdens de mis gezongen wordt door de Hartebrug Schola Cantricum
1. Ave generosa, gloriosa et intacta
puella.Tu pupilla castitatis,tu materia
sanctitatis, quae Deo placuit.

Gegroet, edel, glorievol en ongerept meisje.
U, oogappeltje van kuisheid,U, oerstof van
heiligheid, die aan God behaagde.

2. Nam haec superna infusio
in te fuit, quod supernum Verbum
in te carnem induit.

Want deze hemelse instroming,
geschiedde in U, omdat het hoogverheven
Woord in U lijfelijk intrek nam.

3. Tu candidum lilium,
quod Deus ante omnem creaturam
inspexit.

U, gloeiendblanke lelie,
welke God vóór elke schepping
innerlijk aanschouwde.

4. O pulcherrima et dulcissima,
quam valde Deus in te delectabatur,
cum amplexionem caloris sui in te
posuit ita quod Filius eius de te lactatus
est.

O allermooiste en allerzoetste,
hoe zeer vond God zijn uitverkorene in U,
toen hij de omhelzing van zijn warmte in U
zó heeft genesteld dat zijn Zoon van U werd
gezoogd.

5. Venter enim tuus gaudium habuit
cum omnis celestis symphonia de te
sonuit, quia virgo Filium Dei portasti,
ubi castitas tua in Deo claruit.

Want Uw buik had vreugde,toen de hele
hemelse symfonie van U weerklonk, omdat
U, Maagd, Gods Zoon hebt gedragen, waar
Uw kuisheid in God helder is gaan stralen.

6. Viscera tua gaudium habuerunt
sicut gramen super quod ros cadit
cum ei viriditatem infundit, ut et in te
factum est ,o mater omnis gaudii.

Uw ingewanden hebben vreugde gehad,
zoals gras, waarover dauw valt, wanneer ze
er groeikracht invlijt, zoals ook in U is
geschied, o Moeder van alle vreugd.

7. Nunc omnis ecclesia in gaudio rutilet,
ac in symphonia sonet propter
dulcissimam Virginemet laudabilem
Mariam, Dei Genetricem.
Amen.

Dat nu de gehele kerk rossig opgloeit in
vreugde en in symfonie weerklinkt
wegens de allerzoetste Maagd en de
lofwaardige, Maria, Gods Stammoeder.
Amen.

Filmavond vrijdag 24 mei
in de Romanuszaal, Lange Mare 79
Inloop met koffie vanaf 19.00 uur
Aanvang van de film 19.15 uur
Deelname gratis
Nabespreking met pastoraal werker Marlène Falke
Aanmelden bij: arendse.corry@hetnet.nl

Song for Marion
geregisseerd door Paul Andrew Williams
met Gemma Arterton, Christopher Eccleston en
Terence Stamp.
Het verhaal speelt zich af in Londen en gaat over
de teruggetrokken en knorrige gepensioneerde
Arthur die zich onder zachte dwang van zijn
geliefde vrouw Marion aansluit bij een erg
ongewoon lokaal koor. Hij leeft op gespannen voet
met zijn zoon James, maar dankzij de charismatische koordirigente Elizabeth leert
hij het leven te waarderen. Arthur zal geconfronteerd worden met de onderliggende
krachten van zijn eigen norse persoonlijkheid op zijn hilarische, levenslustige
muzikale zelfontdekking.

Vriendjes van Franciscus
Op zaterdag 25 mei is er na een lange pauze weer een bijeenkomst van onze
catechese club de Vriendjes van Franciscus. Wij komen bij elkaar in de bijsacristie
van de Hartebrug om 15.30. Wij gaan verder met het scheppingsverhaal. Als je de
pizzadoos van de vorige keer nog hebt, breng hem dan mee!

Concert Zondag 26 mei – 20.00 uur
Bedfordshire Woodwind Academy Flute Ensemble
Deze Engelse groep treedt in onze Hartebrugkerk op met werken van:
Händel, Bach, Rossini, Piazzolla, John Rutter, Lennon & McCartney
Toegang is gratis

Opbrengst collecte zondag 12 mei 2019
€ 578,05
Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage!

