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Zondag 25 april 2021 - 11.15 uur
4e zondag na Pasen en Roepingenzondag
Eucharistieviering
enkele leden van de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor
o.l.v. Theo Goedhart
voorganger:

Pastoor Jeroen Smith

vaste gezangen:

Het koor zingt de vaste gezangen uit de Eerste mis
(Lux et origo)

voor de mis

Partite diverse sopra: O Gott, du frommer Gott,
BWV 767 - Johann Sebastian Bach

bij het offertorium:

Orgelmuziek: Skizze c-moll - Robert Schumann

bij de communie:

Orgelmuziek: Es ist das Heil uns kommen her anonymous

na de zegen:

Orgelmuziek: Fuga F-Dur - Dietrich Buxtehude

organist:
dirigent:

Jan Verschuren
Theo Goedhart

Misintenties voor de overledenen:
Margaretha Maria de Geest – Barends

Joop Kruijs

Riet Jongmans – de Winter

Bart Klein

Elisabeth Sassen – Pieterse

Hans en Toos Wijgers – Mandemaker

Gé en Carolien Sassen

Fia Preenen – van Leeuwen

Giovanni Ammazzini

Bernard Krabbendam

Corrie Koren – Hulsbosch

Peter en Tiny de Goede

Henk Hack

Joannes en Maria van Kampenhout

Levi Aloysius Visscher

Jacomijn van Duin

Vieringen in de komende week
Zondag
2 mei

11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst
Voorganger: pastoor Walter Broeders
Enkele leden van de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor

Donderdag
29 april/ 6 mei

12.30 uur – geen Eucharistieviering

Zondag
9 mei

11.15 uur Eucharistieviering
Voorganger: pastoor Walter Broeders
Enkele leden van de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor

Donderdag
13 mei

Hemelvaartsdag – geen Eucharistieviering

Alle VIERINGEN OP ZONDAG aanmelden verplicht!
Voor vrijdag 19.00 uur.
Hartebrugkerk@kpnmail.nl

Het secretariaat is gesloten op dinsdag 27 april in verband met Koningsdag

Wees niet bang, kom dichterbij
Op Roepingenzondag bidden wij voor roepingen tot het priesterschap, het
permanent diaconaat en het religieuze leven. Het thema ‘Wees niet bang, kom
dichterbij’ verwijst naar Mozes. God roept hem om zijn volk te bevrijden uit de
slavernij van Egypte (Exodus 3). Na twijfel en tegenwerpingen geeft Mozes
uiteindelijk gehoor aan die roeping.
Wij geloven en vertrouwen dat ook in onze dagen mensen door God worden
geroepen voor een bijzondere taak. Ze worden uitgenodigd dichterbij te komen en
te luisteren naar wat Hij hen te zeggen heeft. Meestal zorgt dat voor onrust,
onzekerheid en soms ook een gevoel van angst en onwaardigheid. Het verhaal van
Mozes leert ons echter dat God degenen die Hij roept altijd blijft ondersteunen en
de kracht geeft hun opdracht uit te voeren.
Naast de roeping tot het priesterschap, diaconaat en het religieuze leven kent de
Kerk de roeping tot het huwelijk. Ook zijn er andere roepingen die door gedoopten
worden vervuld met naastenliefde en solidariteit, en die bijdragen aan de groei van
Gods Rijk in de samenleving. Ten diepste is heel de Kerk een gemeenschap van
geroepenen.
God roept, en wij mogen antwoord geven. Het is vaak een stem die in je hart klinkt,
die door je talenten naar voren komt, of de uitnodiging die de gemeenschap voor
jou formuleert: Zou jij priester willen worden? Zou je mee willen werken in de
diaconie? Wil jij de catechese verzorgen, want je hebt daar talenten voor? In de Kerk
als gemeenschap van geroepenen is het nodig dat we in gezamenlijkheid al biddend
op Roepingenzondag God vragen om de ontvankelijkheid in onze gemeenschap
voor roepingen tot het ambt van priester of diaken ten dienste van de parochies.

De collecte is vandaag bestemd voor onze Priester- en Diakenopleiding
“Vronesteyn”. Ook kunt u uw gift overmaken op NL29 INGB 0000 3656 73 t.n.v.
Centrum Vronesteyn.

Pater Leo van Ulden ofm en pw Marlène Falke
Pater Leo van Ulden ofm en Pastoraal werker Marlène Falke zijn, wegens hun
gezondheid, tijdelijk voor de Hartebrug niet beschikbaar. Op donderdag voorlopig
geen eucharistieviering. Uw gebed voor hen wordt gevraagd.

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
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
QR-code 18/4 € 25,-- Donatiezuil: 18/4 € 152,--

