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Zondag 2 mei 2021 - 11.15 uur
5e zondag na Pasen
Eucharistieviering en kinderwoorddienst
enkele leden van de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor
o.l.v. Theo Goedhart
voorganger:

Pastoor Walter Broeders

vaste gezangen:

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

voor de mis

Praeludium C dur, BWV 547/1 - Johann Sebastian
Bach

bij het offertorium:

Orgelmuziek: Magnificat, opus 41, no. 2 - Alexandre
Guilmant

bij de communie:

Orgelmuziek: Andante religioso en Allegretto uit
Sonata IV – Felix Mendelssohn Bartholdy

na de zegen:

Orgelmuziek: Fuga C dur, BWV 547/2 - Johann
Sebastian Bach

organist:
dirigent:

Jan Verschuren
Theo Goedhart

Misintenties voor de overledenen:
Alice van Dam – Schilder

Joop Kruijs

Ouders Barning – Overduin

Bart Klein

Ger Marcellis

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

Henk Hack

Jacomijn van Duin

Levi Aloysius Visscher

Vieringen in de komende week
Zondag
9 mei

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

Donderdag
6 en 13 mei

12.30 uur – geen Eucharistieviering

Zondag
16 mei

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

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

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.

Een bericht van Marlene Falke
Beste mensen,
omdat er veel vragen mijn kant op komen over hoe het nu met mij gaat maar weer
even een berichtje.
Het is nu zo’n vijf weken geleden dat ik positief werd getest. Geheel naïef dacht ik
toen nog: ‘je kunt het maar gehad hebben’. Het bleek allemaal niet zo simpel te
liggen met dit grillige virus. Toch durf ik nu te zeggen ik heb Covid gehad. Met een
dikke streep onder ‘gehad’. Het herstellen gaat heel geleidelijk en soms net zo grillig
als het virus zelf. Precies daar zit de uitdaging. Iets plannen of afspreken is altijd
onder voorbehoud. En dat is wennen. Wel wordt mijn wereld weer langzaam
groter. Ik ben begonnen met het lezen van de email en het schrijven daarvan, af en
toe een telefoontje en bemerk ik hoezeer ik alles en iedereen mis. Vaak hoor ik doe
nu maar rustig aan en forceer niets. Het gekke is dat dit ook niet kan. Het herstellen
gaat zoals het gaat en vooral langzaam. Het blijft een stap voor stap proces waarbij
het revalideren met oefeningen en opdrachten zijn eigen tijd vraagt. Maar duidelijk
is dat het beter gaat, veel beter. De rode draad blijft een diep besef van leven, leven
op de adem van God, gedragen door zijn Geest. Het besef dat er voor mij wordt
gebeden en alle hartelijke berichtjes steunen me maar verbindt vooral. Het voelt als
een samen onderweg zijn. Het leven, ook in al zijn weerbarstigheid, is mooi en zo
de moeite waard. Kunnen geloven een grote rijkdom.
Hartelijke groet,
Marlene
TOC
Pastoraal Werker
HH.Petrus en Paulusparochie

Update Pater Leo van Ulden ofm.
Een tijdje geleden was Pater Leo van Ulden zijn stem kwijt. En zegde hij voor zijn
vieringen af. Ook voelde hij zich niet goed genoeg om voor te gaan in de Goede
Week en de Paaswake. Het was geen Corona, maar wat dan wel? Nader onderzoek
in het LUMC heeft een tumor in de rechterlong aan het licht gebracht waarvoor een
behandelplan wordt opgesteld. Laten wij voor hem bidden!

Koninklijke Onderscheiding
Gert Koren, lid van ons Hartebrugkoor, is afgelopen maandag door ZM de Koning
benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Wij feliciteren hem van harte.

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 25/4 € 25,-- Donatiezuil: 25/4 € 100,--

