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Zondag 27 september 2020 - 11.15 uur
26e zondag door het jaar
Eucharistieviering
Leden van de Schola van het Hartebrugkoor
voorganger:

Pastoor Walter Broeders

vaste gezangen:

Uit de 8e mis

orgelmuziek voor de mis:

Orgelmuziek: Praeludium, G-Dur, BWV 541/1 Johann Sebastian Bach

bij het offertorium:

Orgelmuziek: Prélude - César Franck

bij de communie:

Orgelmuziek: Sonata IV, deel 2: Andante, BWV
528/2 - Johann Sebastian Bach

na de zegen:

Orgelmuziek: Fuga G-Dur, BWV 541/2 - Johann
Sebastian Bach

organist:
dirigent

Jan Verschuren
Theo Goedhart

14.00 uur

Eerste Heilige Communieviering
Pastoor Walter Broeders
Leden van het Hartebrugkoor o.l.v. Theo Goedhart

Misintenties voor de overledenen:
Alfredo Spadon
Familie Cristofoli
Riet Jongmans – de Winter
Margaretha Maria de Geest – Barends
Elisabeth Sassen – Pieterse
Gé en Carolien Sassen
Giovanni Ammazzini
Corrie Koren – Hulsbosch
Henk Hack
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
Gerrit Neuteboom
Jan en Riet de Vriend – van Velzen
Marian van der Krogt – Stokkermans
Karin Theulings
Elisabeth Meijers – Schaafstra
Kees Barning
Father Opio

Vieringen in de komende week
Donderdag
1 oktober

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

Zondag
4 oktober

11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst
27e zondag door het jaar en Franciscusviering met ofs
Voorganger: pater Leo van Ulden ofm
Leden van het Hartebrugkoor o.l.v. Theo Goedhart

Zondag
11 oktober

11.15 uur Eucharistieviering
28e zondag door het jaar
Voorganger: pater Leo van Ulden ofm.
Leden van het 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.

Franciscusfeest zondag 4 oktober
Zondag 4 oktober vieren we om 11.15 uur het feest van de Heilige
Franciscus van Assisi (1182-1226). Hij was de oprichter van de
Franciscaanse orde van de minderbroeders en van de Franciscaanse
lekenorde de ofs. (orde Franciscaanse seculieren). Bij de viering van
de 500-jarige aanwezigheid van Franciscaner monniken in Leiden in
1945, is een reliëf geplaatst in de zijmuur op de Haarlemmerstraat,
links van de toegangsdeur naar de kerk. Nu nog is de Franciscaanse
pater Leo van Ulden bij deze parochie betrokken. In deze kerk wordt
de spiritualiteit van Franciscus en Clara dus al 575 jaar verkondigd
en doorgegeven.
Aan het doorgeven van die spiritualiteit ‘hopen wij’ de leden van de
Franciscaanse lekenbroederschap Portiuncula uit de Leidse regio,
ons steentje bij te dragen. Gebruikelijk vieren wij 4 oktober elk jaar
met onze gasten in een eigen heilige mis en zingen wij met het koor
Franciscaanse liederen en natuurlijk ook het lied der schepselen, ook
wel het zonnelied genoemd. Door de corona is dit jaar alles anders.
Maar toch vieren wij deze dag heel graag, ook al is het deze keer wat
meer ingetogen, hier in de Franciscaanse kerk “de Hartebrug”.
Franciscaanse lekenbroederschappen zijn een officiële kerkelijke
orde, die willen leven volgens de regels van het evangelie. Wij, de
leden van deze lekenbroederschap, komen in de geest van
Franciscus eenmaal per maand bij elkaar. Op onze bijeenkomsten
worden vanzelfsprekend de geschriften van Franciscus en Clara
besproken. Daarnaast bezien wij ook hedendaagse vraagstukken,
zoals vrede, milieu, gerechtigheid en schepping, in het licht van
Franciscus en Clara.
Mocht u eens mee willen praten dan kan dat, u bent van harte
welkom! Wij komen op de eerste woensdagmiddag van de maand
bij elkaar in de Antoniuskerk, te Leiden. Wel graag eerst een mailtje
naar Wim Barning ofs, secretaris Portiuncula:
www.wimbarning@casema.nl of een telefoontje 06-53712650

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 informatie over de opbrengst van vorige week volgt nog

