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Zondag 24 Januari 2021 - 11.15 uur
3e Zondag door het jaar
Eucharistieviering
enkele leden van de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor
o.l.v. Theo Goedhart

voorganger:

Pater Leo van Ulden ofm

vaste gezangen:

De schola zingen de vaste gezangen uit de 11e mis

orgelmuziek voor de mis:

Sonatine voor orgel, deel 1: Allegro moderato - Joop
Schouten

bij het offertorium:

Orgelmuziek: Suite Gothique, deel 2: Menuet
Gothique - Léon Boëllmann

bij de communie:

Orgelmuziek:Allegretto grazioso - Berthold Tours

na de zegen:

Orgelmuziek: Sonatine voor orgel, deel 3: Alla
polacca - Joop Schouten

organist:
dirigent;

Jan Verschuren
Theo Goedhart

Misintenties voor de overledenen:

Margaretha Maria de Geest-Barends

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

Riet Jongmans-de Winter

Joannes en Maria van Kampenhout

Levi Aloysius Visscher

Jacomijn van Duin

Vieringen in de komende week
Donderdag
28 januari

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

Zondag
31 Januari

11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst
4 e zondag door het jaar
Voorganger: Pater Leo van Ulden ofm
Enkele leden van de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor

Voor een beterschapskaart naar Pastoor Broeders kan dit alléén via Centrum voor Diakenen Priesteropleiding Vronesteyn:

Park Vronesteyn 14, 2271 HS Voorburg.

Beste parochianen van de Hartebrugkerk
Dinsdagavond 12 januari kondigde het kabinet bij monde van de Minister-President
aan, dat van versoepeling van de geldende coronamaatregelen geen sprake kan zijn.
Dit mede ingegeven door het feit dat het besmettingsgevaar nog lang niet onder
controle is en het risico op overdracht naar elkaar erg hoog is en er is zelfs nu een
verhoogd risico vanwege de Engelse mutant van het virus.
Inmiddels is ook een avondklok en meerdere beperkingen ingesteld.
De argumenten in december voor sluiting van de St. Petruskerk en de Lam Gods
gelden nog onverkort. Een moeilijk, maar wel overwogen besluit, genomen in het
belang van ons aller welzijn. De Hartebrugkerk is wel elke dag geopend voor
persoonlijk gebed en voor het opsteken van een kaarsje.
De zondagsvieringen (11:15 uur) zullen in de Hartebrugkerk via livestream worden
uitgezonden; voor deze vieringen wordt per viering een klein aantal parochianen
(<20) in de gelegenheid gesteld de viering bij te wonen (op uitnodiging), om de
voorganger het spreken tot een geheel lege kerk te besparen.
De donderdagmiddag vieringen van 12.30 uur gaan gewoon door, zonder
aanmelding.
Wij hopen u toch weer spoedig gewoon te kunnen verwelkomen in onze kerk,
wanneer dit op een voor iedereen veilige manier weer mogelijk is. We snakken
allemaal naar normale omstandigheden en ontmoeting.
Mocht u tussentijds met pastoraal werker Marlène Falke of met het secretariaat
contact willen hebben schroom dan niet het secretariaat van de Hartebrug te bellen
of te mailen. secretariaat:
071-5120401 (buiten kantooruren 06-53712650 Wim Barning ofs)
of hartebrugkerk@kpnmail.nl (wordt dagelijks gelezen)
Wij wensen u van harte veel sterkte toe in deze voor ons allen zeer moeilijke tijd en
bidden wij om Gods ontferming.
Marlène Falke pastoraal werker
Wim Barning ofs, parochiekerncoördinator/ secretaris

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
QR-code 13/12 € 15,-- 20/12 €65,--3/01 €25,--10/1 € 30,-- 17/1 € 30,-collectes: 29/11 = 64.90, 06/12 = 86.20 13/12 = 88.65
donatiezuil: 6/12 € 49,-- 13/12 € 52

