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Zondag 2 augustus 2020 - 11.15 uur
18e zondag door het jaar
Eucharistieviering en kinderwoorddienst
Leden van de Schola Cantorum
voorganger:

Pater Leo van Ulden ofm.

wisselende gezangen:
vaste gezangen:

Gregoriaans
Uit de 11e mis

orgelmuziek voor de mis:

Prelude XII in f mineur BWV 881-J.S.Bach

bij het offertorium:

Inventio no.8 in F majeur BWV 779- J.S.Bach

bij de communie:

Sarabande, uit Französische Suite V BWV 816 –
J.S.Bach

na de zegen:

Fuga XII in f mineur BWV 881-J.S.Bach

gast-organist:
dirigent:

Wim Verschuren
Theo Goedhart

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

Gé en Carolien Sassen
Giovanni Ammazzini
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
6 augustus

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

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

Zondag
16 augustus

11.15 uur Eucharistieviering
20e zondag door het jaar
Voorganger: pastoor Walter Broeders
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.

Vakantie als Vacare Deo
Voor veel mensen voelt deze vakantie vreemd, bijna tegen het
onwerkelijke aan. Nu de maatregelen van de ‘intelligent lockdown’
wat verruimd zijn voelt het, alsof we pas net weer zijn begonnen.
Het ‘op-vakantie-gaan’ dat ook gewoonlijk niet voor iedereen is
weggelegd is nu voor niemand vanzelfsprekend. Het beweegt zich
tussen gaan en niet gaan, codes van geel naar rood en regelgeving
met betrekking tot mondkapjes, handenwassen en afstand van 1½
meter houden. Het voelt alles bij elkaar gewoon niet zo vrij. En dat is
bijzonder als je bedenkt dat het woord vakantie van het Latijnse
werkwoord vacare komt dat leeg-zijn betekent en juist dat gevoel
van vrij-zijn en rust zou moeten geven.
Misschien vraagt deze tijd wel om eens anders te kijken, het
alledaagse zien met andere ogen. De schoonheid van een bloem, het
fijne van bankje in de zon, de vrolijkheid van het spelen van
kinderen maar misschien ook het verdriet in de ogen van een
medemens. Het gaat om een gevoeligheid om in het gewone van het
bestaan een verwijzing naar God te zien.
Wie vakantie zo kan beleven maakt het woord vacare helemaal
waar. Dan kun je tegelijkertijd, door alles heen, open staan voor God
in alles. Vakantie is dan een tijd van vacare Deo: verwachtingsvol
open staan voor God die jou wil raken en nabij wil zijn, zomaar in de
alledaagsheid van jou bestaan. En jij, die daar vanuit de rust van
deze tijd met verwondering en gebed op mag antwoorden.
Een goede vakantie toegewenst,
pastoraalwerkster Marlene Falke,

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 19 juli € 168,25
Zondag 26 juli € 159,-Wij danken u hartelijk voor uw bijdragen!

