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Zondag 9 augustus 2020 - 11.15 uur
19e zondag door het jaar
Eucharistieviering
Leden van de Schola Cantorum
voorganger:

Pater Leo van Ulden ofm.

wisselende gezangen:
vaste gezangen:

Gregoriaans
Uit de 11e mis

orgelmuziek voor de mis:

Adagio uit Concerto in d-Benedetto Marcello,
arrangement J.S.Bach

bij het offertorium:

Lied: “Niet in ’t geweldige geluid” bij
1 Koningen 11-13 (tekst: zie ommezijde)
Prelude no.1 in C BWV 846- J.S.Bach

bij de communie:

Mad Rush-Philip Glass ( geb.1937)

na de zegen:

Gique uit de 5e Franse suite -J.S.Bach

gast-organist:
dirigent:

Wim Verschuren
Theo Goedhart

Misintenties voor de overledenen:
Margaretha Maria de Geest – Barends
Riet Jongmans – de Winter
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
Denise Marie Sharpe

Vieringen in de komende week
Donderdag
13 augustus

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

Zaterdag
15 augustus

15.00 uur Huwelijksviering
Carmen Echeverria & Bas Waterdrinker
Voorganger: pastoor Jeroen Smith

Zondag
16 augustus

11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst
20e zondag door het jaar
Voorganger: pastoor Walter Broeders
Leden van de Schola Cantorum o.l.v. Theo Goedhart

Zondag
23 augustus

11.15 uur Eucharistieviering
21e zondag door het jaar
Voorganger: pater Leo van Ulden ofm
Leden van de Schola Cantorum o.l.v. Theo Goedhart

Wegens de aangescherpte coronamaatregelen is het belangrijk dat U zich weer
met naam en telefoonnummer opgeeft bij het secretariaat, voor vrijdag 19 uur, en
niet wacht tot zondag voor de mis. Om dan uw naam en telefoonnummer nog te
moeten noteren kost te veel tijd. hartebrugkerk@kpnmail.nl
En verder het vertrouwde rijtje
- 1,5 afstand houden
- desinfecteren van handen bij binnenkomst en bij het ter communie gaan
- uitreiken van de communie middels lepel of pincet
- en achter een scherm.

Diocesane misdienaarsdag
Alle misdienaars die actief zijn in het bisdom Rotterdam zijn uitgenodigd voor de
misdienaarsdag op zaterdag 12 september in de H. Willibrorduskerk in
Bodegraven.
Tijdens deze dag gaan de misdienaars op speurtocht door de kerk, spelen ze een
spel, bekijken liturgische voorwerpen in de sacristie en er is een workshop 'Waarom
lezen we de bijbel?' Voor begeleiders en coördinatoren is er een aparte workshop.
Afsluitend is de eucharistieviering met bisschop Van den Hende als hoofdcelebrant.
Op de misdienaarsdag is er bijzondere aandacht voor de woorddienst in de
eucharistie. Bisschop Van den Hende presenteert op deze dag een speciaal
kwartetspel over het Woord van God.
Praktische informatie
Zaterdag 12 september van 12:30 tot 16:30 uur.
H. Willibrorduskerk, Overtocht 20 in Bodegraven.
Opgave bij: Cora Geerlings 071-5223986/06-43819263
Of bij het secretariaat: hartebrugkerk@kpnmail.nl.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lied: "Niet in 't geweldige geluid" - bij 1 Koningen 11-13
tekst: Muus Jacobse, melodie Tera de Marez Oyens
1. Niet in 't geweldige geluid
van stormwind die de rotsen breekt
is het uw stem die tot ons spreekt.
De stormen trekken voor U uit.
2. En ook wanneer de diepte trilt
en de aarde siddert als een riet,
is het in deze beving niet
dat Gij U openbaren wilt.
3. Niet in het alverblindend licht
van vuur, niet in een vlammengloed
is het dat Gij wilt zijn ontmoet
en vinden wij uw aangezicht.
4. Maar als de koelte om ons staat
en een zacht suizen ons vervult,
weten wij dat Gij komen zult,

en wij omwinden het gelaat.

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 2 augustus zal nog geteld worden.
Wij danken u hartelijk voor uw bijdragen!

