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Zondag 29 november 2020 - 11.15 uur
1e Zondag van de Advent
Eucharistieviering en kinderwoorddienst
enkele leden van de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor

voorganger:

Pater Leo van Ulden ofm

vaste gezangen:

De cantores zingen de vaste gezangen uit de 17e mis

orgelmuziek voor de mis:

Fuga h-moll, BWV 579 - Johann Sebastian Bach

bij het offertorium:

Adventslied: Rorate caeli

bij de communie:

Orgelmuziek: Variaties over "Von Gott will ich nicht
lassen" - Johann Gottfried Walther en "Nun
komm der Heiden Heiland", BWV 599 - Johann
Sebastian Bach

na de zegen:

Orgelmuziek: Fuga G-Dur - Felix Mendelssohn
Bartholdy

organist:
cantor:

Jan Verschuren
Theo Goedhart

Misintenties voor de overledenen:
Chiara Colonna

Bart Klein

Henk Hack

Hans en Toos Wijgers – Mandemaker

Elisabeth Sassen – Pieterse

Fia Preenen – van Leeuwen

Gé en Carolien Sassen

Bernard Krabbendam

Giovanni Ammazzini

Peter en Tiny de Goede

Corrie Koren-Hulsbosch

Joannes en Maria van Kampenhout

Levi Aloysius Visscher

Jacomijn van Duin

Vieringen in de komende weken
Donderdag
3 december

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

Zondag
6 december

11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst
2e zondag in de advent
Voorganger: pastoor Walter Broeders
Leden van het Hartebrugkoor o.l.v. Theo Goedhart

Zondag
13 december

11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst
3e 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.

Pop-uptentoonstelling ‘De Bijbel rond’ in de Hartebrug
vanaf 29 november dagelijks te zien tussen 10 – 16.00 uur en op zondag vanaf
12.00 u in het portaal van de Hartebrugkerk
De tentoonstelling is coronaproef. Bezoekers kunnen individueel de expositie bekijken en
voldoende afstand bewaren. Het dragen van een mondkapje is daarbij verplicht

Adventslied: Rorate caeli
Rorate caeli desuper, et nubes pluant justum.
Ne irascaris Domine, ne ultra memineris iniquitatis : ecce civitas Sancti facta est
deserta : Sion deserta facta est : Jerusalem desolata est : domus sanctificationis tuae
et gloriae tuae, ubi laudaverunt te patres nostri.
Peccavimus, et facti sumus tamquam immundus nos, et cecidimus quasi folium
universi : et iniquitates nostrae quasi ventus abstulerunt nos : abscondisti faciem
tuam a nobis, et allisisti nos in manu iniquitatis nostrae.
Vide Domine afflictionem populi tui, et mitte quem missurus es :
emitte Agnum dominatorem terrae, de petra deserti ad montem filiae Sion :
ut auferat ipse jugum captivitatis nostrae.
Consolamini, consolamini, popule meus : cito veniet salus tua : quare moerore
consumeris, quia innovavit te dolor? Salvabo te, noli timere, ego enim sum
Dominus Deus tuus, Sanctus Israel, redemptor tuus.
Dauwt, hemelen, uit den hoge: en wolken, regent de Gerechte.
Wees niet vertoornd, Heer, gedenk niet langer onze schuld. Zie, de stad van de
Heilige is een woestenij geworden, Sion is een woestenij geworden, Jeruzalem is
verlaten, het huis van uw eredienst en uw glorie, waar onze vaderen U loofden.
Wij hebben gezondigd en wij zijn als een onreine geworden, en als bladeren zijn wij
allen afgevallen, onze zonden hebben ons, als een windvlaag, meegesleurd. Gij hebt
uw gelaat voor ons verborgen en ons verpletterd onder de druk van onze schuld.
Zie, Heer, de ellende van uw volk, en zend Hem die Gij voornemens zijt te zenden:
zend het Lam, de beheerser der aarde, uit de rots der woestijn naar de berg van
Sions dochter, om zelf het juk van onze slavernij weg te nemen.
Troost u, troost u, mijn volk! Weldra zal uw redding komen. Waarom wordt gij
door droefheid verteerd, grijpt de smart u opnieuw aan? Ik zal u redden, wees niet
bevreesd: Ik ben immers de Heer uw God, de Heilige van Israël, uw Verlosser!

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

totale opbrengst collectes: 8 nov. € 90,30, 15 nov. € 121,65, 22 nov. € 255,90

