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Zondag 5 juli 2020 - 11.15 uur
14e zondag door het jaar
Eucharistieviering
kinderwoorddienst in de Romanuszaal
Leden van de Schola Cantorum
voorganger:

Pater Leo van Ulden ofm.

wisselende gezangen:
vaste gezangen:

Gregoriaans
Uit de 11e mis

orgelmuziek voor de mis:

Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit - J.S. Bach

bij het offertorium:

Allegretto grazioso - Berthold Tours

bij de communie:

Cantilène religieuse en CommunionThéodore Dubois

na de zegen:

Allegro maestoso e vivace uit Sonata II –
Felix Mendelssohn Bartholdy

organist:
dirigent:

Jan Verschuren
Theo Goedhart

Misintenties voor de overledenen:
Alice van Dam-Schilder
Ouders Barning - Overduin
Ger Marcellis
Gerrit Neuteboom
Jan en Riet de Vriend
Marian van der Krogt – Stokkermans
Karin Theulings
Elisabeth Meijers – Schaafstra
Elisabeth Sassen – Pieterse
Gé en Carolien Sassen

Giovanni Ammazzini
Henk Hack
Levi Aloysius Visscher
Bart Klein
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
9 juli

12.30 uur – Eucharistieviering
Voorganger pater Leo van Ulden ofm.
Na de viering is er biechtgelegenheid tot 13.30 uur

Zondag
12 juli

11.15 uur Eucharistieviering
15e zondag door het jaar
Voorganger pastoor Walter Broeders
Leden van de Schola Cantorum
o.l.v. Theo Goedhart

Coronamaatregelen in de kerk
Wij mogen onder strenge voorwaarden weer vieringen houden. Vanaf juli kunnen
maximaal 100 kerkgangers in de kerk vanwege de 1.5 meter regel. Koorzang is niet
toegestaan en ook meezingen mag niet, vanwege het besmettingsgevaar.
Gezien het beperkte aantal kerkgangers dat de viering kan bijwonen moet u zich
van tevoren aanmelden! (zonder aanmelding geen toegang). Bij voorkeur kunt u
zich via e-mail aanmelden, heeft u hier geen beschikking over dan kunt u zich
telefonisch aanmelden. Stuurt u een e-mail naar hartebrugkerk@kpnmail.nl of belt
u met 071 512 04 01 tussen 10.30 en 12.00 uur op de vrijdag voorafgaand van de
dienst. Naam/namen, e-mailadres en/of telefoonnummer moeten worden
genoteerd. Het secretariaat laat het u uiterlijk zaterdag 16.00 uur weten als er geen
zitplaats beschikbaar is. U kunt eventueel ook de viering volgen via de (livestream),
de link hiervoor kunt u vinden op de Vieringen pagina van de website
De Eucharistievieringen op donderdag om 12.30 uur met pater Leo van Ulden ofm
zijn ook weer van start gegaan. Voor deze viering wordt voor de dienst uw naam, emailadres en telefoonnummer genoteerd. U hoeft zich hier niet van tevoren voor
aan te melden. Er worden maximaal 30 kerkgangers toegelaten.

Bedevaart seizoen in Brielle
U wordt van harte uitgenodigd om het bedevaartseizoen in Brielle
mee te maken. Het seizoen start dit jaar later dan normaal, namelijk
op 30 juni. Vanaf die dag wordt een noveen gebeden. Elke dag om
14.00 uur komt een gebedsvideo online op YouTube en op de
website martelarenvangorcum.nl. Na deze negen dagen van gebed
wordt op donderdag 9 juli om 14.00 uur de mis gevierd en
gestreamd vanaf het bedevaartsoord.
Het hoogtepunt van het bedevaartseizoen is ook dit jaar de
Nationale Bedevaart. Op zaterdag 11 juli om 11.00 uur wordt de
eucharistieviering online gestreamd. Kardinaal Eijk is
hoofdcelebrant en bisschop Van den Hende concelebreert.
Normaliter komen hiervoor meer dan duizend mensen naar Brielle,
maar dit jaar wordt iedereen uitgenodigd om de Nationale
Bedevaart online te volgen. Kijkt u voor de livestream op de website:
www.martelarenvangorcum.nl

De Bakkerij weer voorzichtig geopend
Vanaf dinsdag 2 juni heeft De Bakkerij weer voorzichtig haar deuren
geopend. Vanaf die datum zullen we geopend zijn van maandag tot
en met donderdag, van 9 tot 16.30 uur. Op vrijdag is De Bakkerij, in
ieder geval in de maand juli, nog even gesloten. De teamleden van
De Bakkerij zijn afwisselend aanwezig, maar werken nog zoveel
mogelijk vanuit huis. We willen heel graag onze hulpverlenende
taken weer wat ruimer oppakken, want een dichte deur betekent
voor onze bezoekers toch vaak een extra drempel om met
hulpvragen bij ons aan te kloppen.
Diaconaal Centrum De Bakkerij
Oude Rijn 44 b
2312 HG Leiden
tel. 071-5144965
info@debakkerijleiden.nl.

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: Wim Barning ofs.
bereikbaar op het secretariaat op dinsdag en vrijdag van 10.30 – 13.00 uur,
tel. 071 5120401,
e-mail: hartebrugkerk@kpnmail.nl website: www.hartebrug.nl
op overige dagen bij dringende noodzaak; tel. 06 53712650 – wimbarning@casema.nl
Pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh,
Bereikbaar op dinsdag, woensdag en vrijdag: m.dehoogh@hotmail.com
Koster/beheerder: Joop Kruijs, tel. 06 51535420
Museum Greccio: Jan van Loon, www.museumgreccio.nl- www.beeldbankgreccio.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. Parochie HH Petrus en Paulus 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. Parochie HH Petrus en Paulus 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 Leiden

Opbrengst collecte
Zondag 28 juni 2020
€ 94,10
Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage!

