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Zondag 8 november 2020 - 11.15 uur
Eucharistieviering
Enkele leden van het Hartebrugkoor
voorganger:

Pater Leo van Ulden ofm.

vaste gezangen:

uit de 8e mis

orgelmuziek voor de mis:

Orgelmuziek: Entrée - Théodore Dubois

bij het offertorium:

Orgelmuziek: Wachet auf, ruft uns die StimmeJ.S. Bach (BWV 645)

bij de communie:

Orgelmuziek‘Stèle pour un enfant défunt-’
Louis Vierne

na de zegen:

Sortie - Théodore Dubois

organist:
dirigent

Jan Verschuren
Theo Goedhart

Misintenties voor de overledenen:
Linda Suzanne Dekkers

Bart Klein

Margaretha Maria de Geest-Barends

Hans en Toos Wijgers – Mandemaker

Riet Jongmans-de Winter

Fia Preenen – van Leeuwen

Elisabeth Sassen – Pieterse

Bernard Krabbendam

Gé en Carolien Sassen

Peter en Tiny de Goede

Giovanni Ammazzini

Joannes en Maria van Kampenhout

Henk Hack

Jacomijn van Duin

Levi Aloysius Visscher

Elisabeth Meijers – Schaafstra

Vieringen in de komende weken
Donderdag
12 november

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

Zondag
15 november

11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst
33e zondag door het jaar
Voorganger: pastoor Walter Broeders.
Leden van het Hartebrugkoor o.l.v. Theo Goedhart

Zondag
22 november

11.15 uur Eucharistieviering
Christus Koning
Voorganger: pater Thijs Moons ofmconv.
Leden van het Hartebrugkoor o.l.v. Theo Goedhart
Geen icoon viering

Zondag
29 november

11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst
1e zondag in de advent
Voorganger: pater Leo van Ulden ofm.
Leden van het Hartebrugkoor o.l.v. Theo Goedhart

Wegens de aangescherpte coronamaatregelen (max.30 kerkgangers) is het alléén
mogelijk een plaats te reserveren via email met naam en telefoonnummer en wel
voor vrijdag 19 uur. Op zondag bij de ingang van de kerk is géén reservering
mogelijk. Ons e-mailadres is hartebrugkerk@kpnmail.nl. Is het maximum van 30
bereikt dan krijgt u een email van ons terug, dat de reservering deze zondag niet
gehonoreerd kan worden.
Door de coronamaatregelen is er 22 november a.s. geen speciale ofs icoonviering

Zondag overdenking van onze pastoraal werkster Marlène Falke-de Hoogh
s Ochtends vroeg in Leiden fiets ik graag even naar de Burcht. Het middeleeuwse
bouwwerk ligt wat verscholen tussen de huizen en is een veel bezochte plaats voor
toeristen, maar in de vroege ochtend is het er stil. Hij ligt op een kleine heuvel en je
moet een tamelijk steile trap beklimmen. Dat nodigt uit omhoog te kijken. Bijna als
vanzelf denk ik aan de woorden van de psalm: ‘Wie mag opgaan naar de berg van
de Heer? Die rein van handen is en zuiver van hart’ (psalm 24, 2-4). De deuren van
de Burcht staan wijd open. Het is een open ‘raam’ naar de wereld. In één blik
smelten de stad van mensen en het huis van God samen en ik denk aan de psalm:
‘onze burcht is de God van Jakob’ (psalm 46, 8). Als ik afdaal en terugkeer naar
werk en wereld, weet ik mij gesterkt in geloof en vertrouwen.

Zondag 15 november is de laatste dag van inleveren van de schoenendoosactie.
Voor informatie: Victoria Twist
vj.twist@kpnplanet.nl Of 071-5236556/06-34253984.
Zie ook de weekbrug van vorige week op de website van de Hartebrugkerk.
www.hartebrug.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 collectes incl. pinautomaat en QR-code
18 okt. €153,60 - 25 okt .€ 164,90 - 1 nov. € 179,55 - 2 nov. € 57,40

