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Zondag 20 oktober 2019
29e zondag door het jaar
11.15 uur – Eucharistieviering en kinderwoorddienst
Hartebrugkoor
voorganger:

Pater Leo van Ulden

wisselende gezangen:
vaste gezangen:

Gregoriaans
Missa a 2 - Leopold Rombach

voor de mis:

Ciaconna in Bes - Johann Bernhard Bach

bij het offertorium:

(koor) Lord, make us instruments of thy peace Martin Shaw
(orgel) partita "Ach Gott, vom Himmel sieh darein"Johann Ludwig Krebs

bij de communie:

(orgel) Agnus Dei - Georges Bizet
(koor) Pater noster - Jan Mul

na de zegen:

Wir glauben all an einen Gott - J.S. Bach (BWV 680)

dirigent-organist:

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
Marie José Schils-Rommens
Ger Marcellis
Rob Poos
Corrie Burggraaf - Boer
Rien Rijkers
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
24 oktober

12.30 uur – Eucharistieviering
Donderdag in week 28 door het jaar.
Voorganger pater Leo van Ulden ofm.
Na de viering is er biechtgelegenheid tot 13.30 uur

Zondag
27 oktober

11.15 uur Eucharistieviering
30e zondag door het jaar
Voorganger pastoor Walter Broeders
Schola Cantorum o.l.v. Theo Goedhart
en gastkoor Capella Vocale o.l.v. Monique Schendelaar

Activiteiten agenda
Woensdag
23 oktober

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

Donderdag
24 oktober

20.00 uur Wat zegt onze Paus ?
Paus Franciscus durft rake dingen te zeggen. Vanuit zijn leven,
werkervaring, inzicht en geloof kan hij ons inspireren en de weg
wijzen naar een voller christelijk leven.
o.l.v. Bas van Pampus pw. – Petruspastorie, Lorentzkade 16a

Taizé viering
Op zondag 27 oktober om 19:00 uur
Maria Middelareskerk – Rijndijk 283 Leiden
Het thema is WATER, één van de vier elementen en deel van de schepping.
In deze Taizé viering, die aansluit bij het Laudato Si Jaar, word je
uitgenodigd om te zoeken naar verbondenheid met God en Gods
schepping door gebed, lezingen, zingen, stilte en persoonlijke bezinning.
Iedereen is van harte welkom!

Oktober – Wereld Missie Maand
In dit weekend wordt over de hele wereld in de katholieke Kerk gecollecteerd
voor het pastorale werk van parochies in de derde wereld.
Ook wij vragen vandaag uw steun voor Missio in onze collecte. Dit jaar is er
gekozen voor hulp aan Noordoost India, in de bijgaande folder kunt u er meer over
lezen. U kunt ook een bedrag overmaken op: NL65 INGB 0000 0015 66.

Uitje voor de misdienaars
Een leuke actieve middag met elkaar, dat
gunnen wij onze misdienaars en acolieten
voor hun trouwe aanwezigheid en hulp bij
de
liturgische
vieringen
in
onze
Hartebrugkerk. Vandaag collecteren ze
zelf bij de uitgang van de kerk om het
uitstapje dat volgende week zondag plaats
vindt te bekostigen.
Laat merken dat u hen waardeert!

Onderhoud
We zijn trots op onze mooie Hartebrugkerk en we doen er alles aan om de kerk
goed te onderhouden. Dat heeft u misschien al gezien aan het schilderwerk dat nu
bijna klaar is. Maar het betekent ook schoonmaken! De schoonmaakploeg van de
Hartebrug wacht met smart op iemand die af en toe wil komen helpen!
Wilt u dat doen? Laat het ons weten: hartebrugkerk@kpnmail.nl
Wij zien uit naar uw reactie!

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 dringende noodzaak 06 25198458
Pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh,
Bereikbaar op dinsdag, woensdag en vrijdag: m.dehoogh@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 13 oktober 2019
€ 314,55
Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage!

