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Zondag 24 oktober 2021 - 11.15 uur
30e Zondag door het jaar
Eucharistieviering
Schola Cantorum
o.l.v. Theo Goedhart
voorganger:

Pastoor Walter Broeders

vaste gezangen:

Uit 11e mis

voor de mis

Sonata IV, 1e deel: 'Allegro con brio' - Felix
Mendelssohn Bartholdy

bij het offertorium:

Offertoire - Alexandre Guilmant

bij de communie:

4 versetten over 'Magnificat' - Alexandre Guilmant

na de zegen:

Salve Regina
Wir glauben all' an einen Gott, BWV 680 - Johann
Sebastian Bach

organist:
dirigent:

Jan Verschuren
Theo Goedhart

Misintenties
Hans en José Claesens-Thomas

Riet Jongmans-de Winter

Margaretha Maria de Geest-Barends

Bart Klein

Ali van Boheemen--Mooren

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 komende tijd

Zondag
31 oktober

11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst
Allerheiligen en Allerzielen
Voorganger: Pastoor Walter Broeders
Hartebrugkoor

Maandag
2 november

10:00 uur Eucharistieviering Allerzielen
R.K. Begraafplaats Zijlpoort voorganger: Pastoor Jeroen Smith
20.30 uur Lichtprocessie vanuit de Sint Josephkerk naar de
R.K. Begraafplaats Zijlpoort

Zondag
7 november

11.15 uur Eucharistieviering. H. Willibrord
Voorganger: Pastoor Walter Broeders
Presentatie van 3 vormelingen en kinderwoorddienst en lunch
Schola Cantorum

Zaterdag
13 november

15.30-17.00 uur Vriendjes van Franciscus
Bijsacristie van de kerk
Versoepelingen voor het kerkbezoek per 25 september

De bisschoppen staan weer toe:
* Alle plaatsen in de kerkgebouwen te benutten mits verstandig en met goede
ventilatie
* Zonder opgave, registratie of ‘coronapas’ naar de kerk te komen
* Communie met de hand uit te reiken (of met pincet/tenaculum - lepel/kochliarion)
vanachter een scherm op de hand of corporale op de hand
* Mee te zingen
Pastoraal Team en bestuur van de parochie HH. Petrus en Paulus, Leiden e.o

Missiezondag
Denkt u bij het uitgaan van de kerk aan de bijzondere collecte voor de missie.
De collecte is bestemd voor de jonge kerken in de derde wereld voor de opleiding
van priesters en vrijwilligers, hulp aan kinderen in nood en parochieopbouw.

Beste parochianen,
Afgelopen zondag heeft bisschop Van den Hende in de kathedraal van Rotterdam
de eucharistie gevierd bij gelegenheid van de opening van het synodale proces op
weg naar de bisschoppensynode in oktober 2023 in Rome. Het woord synode
betekent samen op weg. Paus Franciscus roept alle bisschoppen en alle mensen van
goede wil op om na denken over de glans van de kerk in deze wereld en in deze
tijd met als diepe onderliggende vraag: Hoe ziet de kerk eruit in 2040!! Aan de hand
van drie themawoorden: communio, participatie en missie willen wij nadenken
over de kerk van morgen.
Communio — Dit Latijnse woord betekent gemeenschap. Mensen hebben elkaar
nodig. Zonder een gemeenschap kunnen wij moeilijk kerk zijn. In verbondenheid
met Christus en met onze medemens mogen wij een kerkgemeenschap vormen.
Samen luisteren naar de Geest van God, hoe wij kerk kunnen zijn in deze tijd, in
deze wereld die ons gegeven wordt.
Participatio — Als gelovigen mogen wij actief deelnemen aan die gemeenschap.
Een priester, diaken of pastorale werker kan in zijn of haar eentje weinig bewerken.
We hebben elkaar nodig in de opbouw van onze kerkgemeenschap. Daarin mogen
wij als gedoopte mensen onze verantwoordelijkheid dragen voor elkaar en voor
onze gemeenschap ter plaatse, om onze roeping als christen gestalte te geven.
Mi-ssio — Missie is een woord dat wij in deze tijd vaak horen. We hebben als kerk
een missionaire opdracht. De kerk is missie! Om de boodschap van de kerk levendig
te houden, moeten wij onze geloofsschat overdragen aan een volgende generatie.
Jonge gezinnen en jongeren proberen te betrekken bij onze geloofsgemeenschap.
Dat alles vraagt een open houding naar elkaar toe, een luisterend oor en een open
geest. Dat is de kern van het synodale proces. Dat alles onder het toeziend oog van
de Geest van God.
Jaar van de sacramenten — Tegelijk met dit synodale proces heeft onze bisschop
het komende jaar aan een thema verbonden: de sacramenten. Zeven sacramenten
die ons met Christus zelf verbinden. Het pastorale team denkt samen met de
pastoraatsgroepen na hoe de invulling hiervan gestalte krijgt. Wat staat ons nu te
doen? Luisteren naar de Geest van God!
Achter in de kerk bij het bisdomblad Tussenbeide vindt u een gebed tot de heilige
Geest.
Mag ik u/jullie vragen mee te bidden, opdat de kerk de glans krijgt in de wereld
van vandaag die zij nodig heeft en verdiend?
Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders

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

QR-code 17/10 € 15,,-- Donatiezuil: 17/10 geen opgave
Collecte: 10/10 € 182.35 en 17/10 € 187.15

