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Zondag 6 juni 2021 - 11.15 uur
Sacramentsdag
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 8e mis

voor de mis

Orgelmuziek: Entrée - Théodore Dubois

bij het offertorium:

Orgelmuziek: Tantum Ergo - Louis Vierne

bij de communie:

Orgelmuziek: Communion on 'Lauda Sion' - Denis
Bédard

na de zegen:

Orgelmuziek: Sortie - Théodore Dubois

organist:
dirigent:

Jan Verschuren
Theo Goedhart

13.00 uur

Eerste Heilige Communie
Voorganger: Pastoor Walter Broeders

Misintenties voor de overledenen:
Chiara Colonna

Levi Aloysius Visscher

Alice van Dam – Schilder

Bart Klein

Ouders Barning – Overduin

Hans en Toos Wijgers – Mandemaker

Ger Marcellis

Fia Preenen – van Leeuwen

Giovanni Ammazzini

Bernard Krabbendam

Corrie Koren – Hulsbosch

Joannes en Maria van Kampenhout

Henk Hack

Jacomijn van Duin

Vieringen in de komende week
Zondag
6 juni

13.00 uur Eerste Heilige Communie
Voorganger: pastoor Walter Broeders
U kunt de viering via de livestream volgen

Donderdags

Geen Eucharistievieringen meer

Zondag
13 juni

11.15 uur Eucharistieviering
Voorganger: pater Thijs Moons ofm.conv.
Enkele leden van de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor

Zondag
20 juni

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

Bij alle VIERINGEN OP ZONDAG is aanmelden verplicht!
Graag voor vrijdag 19.00 uur via Hartebrugkerk@kpnmail.nl

U ontvangt ALLEEN bericht als de kerk met de 90 kerkgangers vol is

Sequentia: enkele strofen uit "Lauda Sion salvatorem"
Lauda Sion Salvatorem,
lauda ducem et pastorem,
in hymnis et canticis.
Quantum potes, tantum aude:
quia maior omni laude,
nec laudare sufficis.

Loof, o Sion, de bevrijder,
loof de herder, loof de leider,
loof Hem met uw psalm en lied,
loof Hem wat gij Hem kunt loven,
alle lof gaat Hij te boven,
gans Hem loven kunt gij niet.

Ecce Panis Angelorum,
factus cibus viatorum:
vere panis filiorum,
non mittendus canibus.
In figuris praesignatur,
cum Isaac immolatur,
agnus Paschae deputatur,
datur manna patribus.

Zie, het brood der englenkoren
zal ook pelgrims toebehoren,
gaat voor kindren niet verloren,
zal niet voor de honden zijn,
't is in beelden reeds verweven,
Izaak op de steen geheven,
't Lam van Pasen prijsgegeven,
't manna in de zandwoestijn.

Bone pastor, panis vere,
Iesu, nostri miserere:
Tu nos pasce, nos tuere,
Tu nos bona fac videre
in terra viventium.
Tu qui cuncta scis et vales,
qui nos pascis hic mortales:
tuos ibi commensales,
coheredes et sodales
fac sanctorum civium.
Amen. Alleluia.

Trouwe herder, brood der tijden,
Jezus, sta ons toch terzijde,
wil ons aanzien, wil ons weiden,
wil het goede ons bereiden
aan het einde van de reis.
Gij die heerst in alle dingen,
Gij die voedt de stervelingen,
laat ons in der zaalgen kringen
samen staan en samen zingen
in het zoete paradijs.
Amen. Alleluia.

Sacramentsdag
De donderdag (bij ons in Nederland de zondag) hierop volgt Sacramentsdag. De
Eucharistie, Brood en Wijn, staan centraal. Het ware Brood waarvan wij leven.
God schonk ons via Jezus deze onuitputtelijke energiebron. We mogen ons aan
deze Bron laven… om energie te putten om weer de goede werken te doen.
We zijn in het Evangelie die dag weer bij het Laatste Avondmaal. Bij Marcus
vernemen we, dat Jezus zijn leerlingen de opdracht geeft een man met een kruik
te volgen (Mt 14:13). In Jezus’ tijd was water halen werk voor vrouwen of…
mannen met een beperking. Het hebben van een gehandicapt kind in die tijd was
voldoende om als ‘minderwaardig’ beschouwd te worden. De bovenzaal van deze
familie wilde niemand gebruiken. Behalve: Jezus! Voor Hem telt iedereen mee!
Ook wij krijgen de opdracht in ons ‘doen’ iedereen mee te laten tellen.
Hans-Peter Bartels ofm.

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. HHPP Parochiekern Hartebrug 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. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen 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
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