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Zondag 16 mei 2021 - 11.15 uur
7e zondag van Pasen
Eucharistieviering en kinderwoorddienst
enkele leden van de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor
o.l.v. Theo Goedhart
voorganger:

Pastor Bertus Wessel

vaste gezangen:

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

voor de mis

Charakterstük 'Kräftig und feurig' - Felix
Mendelssohn Bartholdy

bij het offertorium:

Twee Magnificat-fuga's - Johann Pachelbel

bij de communie:

Aria Sebaldina - Johann Pachelbel

na de zegen:

Toccata - Flor Peeters

organist:
dirigent:

Jan Verschuren
Theo Goedhart

Misintenties voor de overledenen:
Ger Marcellis

Bart Klein

Marie José Schils – Rommens

Hans en Toos Wijgers – Mandemaker

Giovanni Ammazzini

Fia Preenen – van Leeuwen

Corrie Koren – Hulsbosch

Bernard Krabbendam

Henk Hack

Joannes en Maria van Kampenhout

Levi Aloysius Visscher

Jacomijn van Duin

Vieringen in de komende week
Zondag
23 mei

1e Pinksterdag
11.15 uur Eucharistieviering
Voorganger: Mgr. Dr. J.H.J. van den Hende
Enkele leden van de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor

Maandag
24 mei

2e Pinksterdag
Géén Eucharistieviering in de Hartebrug
U kunt wel terecht in de St.Joseph en de Lodewijk
Aanmelding kan via www.ikwilnaardemis.live

Donderdags

Geen Eucharistievieringen meer

Zondag
30 mei

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

Bij alle VIERINGEN OP ZONDAG is aanmelden verplicht!
Voor vrijdag 19.00 uur.
U ontvangt ALLEEN bericht als de kerk met de 60 kerkgangers vol zit
Hartebrugkerk@kpnmail.nl

Missionarissen en missionair werkers zijn er altijd voor de ander
Bent u er voor hen tijdens de Pinksteractie 2021?
De Week Nederlandse Missionaris (WNM) steunt missionarissen en missionair
werkers in hun persoonlijke welzijn. De WNM biedt financiële steun, zodat zij hun
werk zorgeloos kunnen doen. Denk aan verzekeringen, bijzondere ziektekosten en
de premie voor de AOW. Ook kunnen zij vakantiegeld ontvangen, zodat zij kunnen
genieten van een verlof in Nederland zonder dat zij familie of vrienden om hulp
hoeven te vragen. Daarnaast heeft de WNM een klein, laagdrempelig fonds waar
missionarissen een beroep op kunnen doen voor noodgevallen. Bijvoorbeeld als hun
computer is gestolen en geld voor vervanging ontbreekt. Zo zijn we het steuntje in
de rug van onze missionarissen.
Helpt u mee tijdens de Pinksteractie?
Alleen samen met u kan WNM dit steuntje in de rug zijn voor de missionarissen.
Mogen zij en vele anderen dit jaar weer op uw hulp rekenen en doet u mee met de
WNM Pinksteractie? U kunt hen steunen door een gift in de collecte op 1 e
Pinksterdag of door zelf een donatie te doen op de website van de WNM:
www.weeknederlandsemissionaris.nl/digitale-collecte

JobHulpMaatje
Met elkaar aan de slag voor een baan
Vind je het moeilijk om werk te vinden of denk je aan een carrière switch? Sla dan
de handen ineen en meld je aan voor een JobGroup. Dat is een creatieve
ontmoetingsplek van en voor werkzoekenden, die elkaar steunen en op weg helpen
om een baan te vinden.
De eerstvolgende JobGroup wordt vanaf 1 juni 2021 zeven weken lang elke
dinsdagochtend van 09.00 tot 12.00 uur gegeven in Leiden. Op 31 augustus start een
groep voor nieuwe Nederlanders. En op 2 november start de laatste groep.
Meld je aan bij: JobHulpMaatje@VoorElkaarLeiden.nl of 06 18140907
Voor informatie: Maartje Harinck – 06 18140907
De cursus is gratis.

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. 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 9/5 € 50,-- Donatiezuil: 9/5 € 55,--

