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Zondag 6 september 2020 - 11.15 uur
23e zondag door het jaar
Pater van Ulden 60 jaar Franciscaan
Eucharistieviering en kinderwoorddienst
Leden van de Schola van het Hartebrugkoor
voorganger:

Pastoor Leo van Ulden ofm.

wisselende gezangen:
vaste gezangen:

Gregoriaans
Missa Sacratissimi Cordis Jesu - J.A. Korman

orgelmuziek voor de mis:

Orgelmuziek: Introduction-choral en menuet
gothique - Léon Boëllmann

bij het offertorium:

Koorzang: Cantico di frate sole (het Zonnelied van
de H. Franciscus), getoonzet door Theo Goedhart
(zie bijlage 1)

bij de communie:

Koormuziek: Sia laudato San Francesco (uit het
Laudario van Cortona, geschreven tussen 1270 en
1297) (zie bijlage 2)
Orgelmuziek: Prière à Notre-Dame - Léon
Boëllmann

na de zegen:

Orgelmuziek: Toccata - Percy Eastman Fletcher

organist:
dirigent

Jan Verschuren
Theo Goedhart

Misintenties voor de overledenen:
Marie Anne Otten – Schuffelen
Riet van Benten – van Steenbergen
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
Kardinaal Simonis

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
10 september

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

Zondag
13 september

11.15 uur Eucharistieviering
24e zondag door het jaar
Voorganger: pastoor Walter Broeders
Leden van de Schola en Hartebrugkoor o.l.v. Theo Goedhart

Zondag
20 september

11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst
25e zondag door het jaar
Voorganger: pater Leo van Ulden ofm
Leden van de Schola en Hartebrugkoor 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. U kunt zich per e-mail opgeven.
Ons e-mailadres is 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.

Pater van Ulden ofm 60 jaar franciscaan
Maandag 7 september is het 60 jaar geleden dat Pater Leo van Ulden ofm
intrad bij de Franciscanen en begon aan zijn noviciaat. In de orde is het
gebruikelijk dat men of zijn priesterfeest of zijn ordes jubileum viert. Pater
van Ulden ofm heeft toen gekozen voor zijn 50 jarig priesterfeest in 2017.
Toch wil de Hartebrug dit niet zomaar voorbij laten gaan. In de mis van
vandaag gaat pater van Ulden ofm voor. En wordt er, na de mededelingen
en vóór de zegen, enige woorden tot hem gericht. Hopelijk wilt u daar
ook bij aanwezig blijven. Gezien de Corona perikelen is het niet mogelijk
een receptie te houden, gezamenlijk koffie te drinken, handen te schudden
etc. Natuurlijk kunt U hem ook persoonlijk feliciteren door een kaartje te
sturen naar: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden.

Bidden in tijden van beproeving.
Bij uitgever Adveniat.nl is een boekje verschenen waarin Abten, Abdissen,
kluizenaars en spirituele leiders, katholieken en protestanten ons voorgaan
in gebed en geven woorden om het uit te houden in de pijn en lijden van
deze tijd. ( ISBN 978-94-93161-45)

Vriendjes van Franciscus
Onze catecheseclub ‘Vriendjes van Franciscus’ heeft als motto’ Liefde voor
God, liefde voor elkaar en liefde voor de natuur. De bijeenkomsten zijn
boeiend en interactief. Dit jaar is ons thema ‘Laudato Si’: wij gaan de
handen uit de mouwen steken voor de natuur! De club is bedoeld voor
kinderen van groep 5 tot en met groep 7 maar broertjes en zusjes vanaf
groep 4 zijn ook welkom. Dit jaar beginnen wij met een aantal praktische
sessies op de zondagochtend na de Mis. Op zondag 6 september gaan wij
de kinderen van de Hartebrugkerk helpen bij het opfleuren van het pleintje.
Bij mooi weer gaan wij ook ploggen. En zet zondag 4 oktober in je agenda,
de feestdag van de heilige Franciscus en dat gaan we uiteraard vieren! In
september staat het programma voor de rest van het jaar op de
Hartebrugwebsite. Meer info bij Victoria, vj.twist@ kpnplanet.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
De collectes van 30 aug. en 6 sept. worden komende week geteld
Wij danken u hartelijk voor uw bijdragen!

