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Zondag 26 juli 2020 - 11.15 uur
17e zondag door het jaar
Eucharistieviering
Leden van de Schola Cantorum
voorganger:

Pastoor Jeroen Smith

wisselende gezangen:
vaste gezangen:

Gregoriaans
Uit de 8e mis

orgelmuziek voor de mis:

Preludium

bij het offertorium:

Sei stille dem Herrn –Felix Mendelssohn
Solo: Dorien van Rumt, begeleiding Theo Goedhart

bij de communie:

Alma redemptoris Mater en Ave regina coelorum
Solo: Dorien van Rumt, begeleidng Theo Goedhart

na de zegen:

Postludium

organist:
dirigent:

Frank Redig
Theo Goedhart

Misintenties voor de overledenen:
Margaretha Maria de Geest- Barends
Riet Jongmans-de Winter
Henk Hack
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
Corrie Koren-Hulsbosch
Levi Aloysius Visscher
Bart Klein
Hans en 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
30 juli

12.30 uur – Eucharistieviering
Voorganger: pater Leo van Ulden ofm.

Zondag
2 augustus

11.15 uur Eucharistieviering
Met kinderwoorddienst
18e zondag door het jaar
Voorganger: pater Leo van Ulden ofm
Leden van de Schola Cantorum o.l.v. Theo Goedhart

Zondag
9 augustus

11.15 uur Eucharistieviering
19e zondag door het jaar
Voorganger: pater Leo van Ulden ofm
Leden van de Schola Cantorum o.l.v. Theo Goedhart

Gezocht:
versterking van het Technisch Team van de digitale
uitzendingen
We zijn in de Hartebrugkerk nu al een paar weken bezig met het uitzenden
van de zondagse eucharistievieringen. Het team dat daarvoor zorg draagt,
wil graag enige uitbreiding. Anders komt het werk altijd op dezelfde
schouders neer, en tenslotte kan iedereen wel eens op vakantie zijn of
ziek worden. Wij zoeken: (a) mensen die de camera willen bedienen, en
(b) mensen met enige vaardigheid op computergebied, die de computer
kunnen bedienen. Voor beide functies zal een korte introductie worden
verzorgd. Nadere inlichtingen bij de coördinator van het team, Theo
Goedhart, elke zondag aanwezig als dirigent van het koor. Meld u aan bij
het secr. van de kerk, hartebrugkerk@kpnmail.nl of bij de coördinator.

reserveringsregeling vieringen aangepast
Beste kerkgangers,
Vanaf 10 juli is het protocol 'Kerkelijk leven op anderhalve meter'
iets versoepeld. Voor de Hartebrug betekent dit, dat zolang onze
bezoekersaantallen kleiner zijn dan het aantal bezoekers dat we met
1,5 meter tussenruimte in onze kerkgebouwen kunnen herbergen (ca.
100 bezoekers), het vooraf reserveren van een plaats niet meer
verplicht is.
Omdat nu ook de vakantieperiode begint, zal het nog wel even duren
voordat we weer op de oude sterkte zijn en reserveren mogelijk weer
verplicht wordt.
Dus tot nader order is reserveren niet meer verplicht, maar wilt u
zeker zijn van een plaats dan blijft reserveren het advies, bij
voorkeur per email, uiterlijk de vrijdag voorafgaand aan de
viering. Zaterdags is reserveren niet mogelijk! Voor de toekomst
wordt gewerkt aan een digitaal aanmeldsysteem.
De overige regels blijven van kracht:
U dient bij aankomst uw handen te desinfecteren en zich aan te
melden bij de gastheer/-vrouw, die u zal vragen of u corona
gerelateerde gezondheidsklachten heeft; zo nee dan krijgt u een plaats
toegewezen. Uw naam wordt genoteerd t.b.v. een eventueel
contactonderzoek door de GGD. Houdt bij alles steeds minimaal
anderhalve meter afstand tot de ander. U kunt helaas niet
(mee)zingen. Er wordt gezongen door enkele koorleden. Voordat u
de Communie ontvangt kunt u opnieuw uw handen te reinigen.
Op dit moment lijkt er weer sprake te zijn van opleving van het
coronavirus. Blijf daarom alle richtlijnen van het RIVM volgen
(houd 1,5 meter afstand van elkaar, was vaak de handen, hoest
en nies in de kom van de ellenboog, schud geen handen).

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 5 juli 2020 € 69,50
Zondag 12 juli 2020 € 142,15
Zondag 19 juli wordt nog geteld
Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage!

