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Zondag 9 juni 2019
Hoogfeest van Pinksteren
11.15 uur – Eucharistieviering
Hartebrugkoor
voorganger:

Pater Leo van Ulden ofm.

wisselende gezangen:
vaste gezangen:

Gregoriaans
Missa Sacratissimi Cordis Jesu - J.A. Korman

orgelmuziek voor de mis:

Choral varié sur le thème du “Veni Creator” –
Maurice Duruflé

bij het offertorium:

koor: Veni sancte spiritus - Reissiger
orgel: Cantabile – Alexandre Guilmant

bij de communie:

orgel: Adagio uit Troisième Sonate – Alexandre
Guilmant
duet: O Sanctissima Op. 19a - Antonín Dvóřak
(door Dorien van Rumt en Jan Mooij)

na de zegen:

Toccata uit Symphonie V – Charles-Marie Widor

organist:
dirigent:

Jan Verschuren
Theo Goedhart

Misintenties voor de overledenen
Elly Degger
Eric Creyghton
Wim Uijlenbroek
Suaad Dawood
Margaretha Maria de Geest – Barends
Riet Jongmans – de Winter
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
Woensdag
12 juni

10.45 uur – Uitvaartdienst mw. E.M. Degger
Voorganger Diaken Gerard Clavel
Dameskoor o.l.v. Jeroen Pijpers

Donderdag
13 juni

12.30 uur – Eucharistieviering in de kerk
Donderdag na de 7e zondag van Pasen
Voorganger pater Leo van Ulden ofm.
Daarna is er tot 13.30 uur gelegenheid voor een biechtgesprek

Zaterdag
15 juni

12.30 uur – Huwelijksviering Wendy van Leeuwen & Jan Visser
Voorganger pastoor Walter Broeders

Zondag
16 juni

11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst
Heilige Drie-Eenheid
Voorganger pastoor Walter Broeders
Schola Cantorum o.l.v. Patrick de Jonge

13.00 uur

Doopviering André Croes
Voorganger pastoor Walter Broeders

Opbrengst collecte zondag 2 juni 2019
€ 400,80
Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage!

Activiteiten agenda
Dinsdag
11 juni

15.00 uur – Repetitie Dameskoor – Romanuszaal

Woensdag
12 juni

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

Dromen dromen en visioenen zien
Een van de mogelijke Schriftlezingenlezingen voor Pinksteren is die uit het boek
(Joel 3,1): ‘Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters
zullen profeteren, oude mensen zullen dromen dromen, en jongeren zullen
visioenen zien;’. Een tekst die ons als geloofsgemeenschappen in Regio Zuid op het
hart geschreven lijkt te zijn. Te midden van alle veranderingen die op ons
toekomen, lijkt het mij van cruciaal belang dat we die dromen blijven dromen en
visioenen blijven zien. Wie droomt, een visioen heeft reikt naar een verte, blijft in
beweging, staat open voor de werking van de Geest. Zelf heb ik, wel een vergezicht,
een gedeeld vergezicht samen met de Pastoraatgroep, over een ‘Laudato Si-jaar’.
Een jaar gebaseerd op de encycliek van Paus Franciscus waarin we door vieren en
gebed, leren en dienen vorm geven aan de zorg voor Gods Schepping en zijn
Schepselen. De titel van de encycliek is ontleent aan het Zonnelied van de
H.Franciscus. Tot hem zegt Jezus, de Gekruisigde: ‘Ga heen en herstel mijn huis’.
Die oproep zo meen ik gehoord te hebben, er ook aan ons, hier in Leiden in de
gemeenschappen van Regio Zuid. Zijn huis herstellen, al is het maar door een
nieuwe voeg … een Laudato Si-jaar. We hoeven dat niet uit eigen kracht te doen.
Bidden wij niet tot de heilige Geest: ‘En Gij zult het aanschijn der aarde vernieuwen.
Dan kan het niet anders dan dat ons, een mooie toekomst wacht. Ach, wat zeg ik hij
is natuurlijk al begonnen al merken we, dat soms niet (Jes. 43:18-19).

Zalig Pinksteren!
Pastoraal werker Marlène Falke

Regiofeest op zondag 30 juni
Het feest van Petrus en Paulus wordt dit
jaar weer met de drie kernen, Sint Petrus,
Hartebrug en Lam Gods samen gevierd.
De viering is op zondag 30 juni om 11.15
uur in de Hartebrugkerk. Er is op deze
zondag géén viering in de Lam Gods kerk. De
zaterdag-avondviering in de Sint Petrus gaat wél door. Samen
als regio één feestelijke viering beleven, dat is de intentie.
Programma
11.15 uur: Gezamenlijke Eucharistieviering in de
Hartebrugkerk , celebranten zijn Pater Leo van Ulden en
Pastoraal Werker Marlène Falke.
Het Hartebrugkoor, ondersteund door zangers uit de drie
parochiekernen, verzorgen de muzikale ondersteuning.
Er is tijdens de Mis ook kinderwoorddienst.
Aan het einde van de viering wordt aan enkele vrijwilligers
van elke kern een onderscheiding uitgereikt.
Na afloop van de viering is er voor de kinderen een lekkere
lunch. Voor de volwassenen is er koffie met gebak om het
seizoen in gezellige sfeer af te sluiten.

