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Zondag 21 november 2021 - 11.15 uur
Eucharistieviering en Kinderwoorddienst
Christus Koning
Hartebrugkoor
o.l.v. gastdirigent Patrick de Jonge

voorganger:

Pastoor Walter Broeders.

vaste gezangen:

Messe Brève - Charles Gounod

voor de mis

Paraphrase over 'Gelukkig is het land' - Jacob Bijster

bij het offertorium:

Christ is the world's true light - W.K. Stanton

bij de communie:

Gott des Himmels und der Erden - Max Reger
Ave Verum - W.A. Mozart

na de zegen:

Dance Rhytmique - Ronald de Jong

organist:
dirigent:

Jan Verschuren
Patrick de Jonge

Misintenties
Ger Marcellis

Ouders de Goede-Juffermans

Dennis en Marie José Schils-Rommens

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

Coby Schoof-Vierhout

Pater Alfons Vermeulen ofm
Vieringen komende tijd

Zondag
28 november

11.15 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv. Schola

Zondag
5 december

11.15 uur Eucharistieviering. en Kinderwoorddienst
Voorganger: Pastoor Walter Broeders Hartebrugkoor

Zondag
12 december

11.15 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv. Schola

Dinsdag 23 november van 20 uur tot 21.30 uur laatste catechese van dromen en
veranderen van Paus Franciscus via Zoom. Aanmelden bij onze pastoraal werker
Marlène Falke: : m.dehoogh@hotmail.com

De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal coronamaatregelen die eerder
al golden opnieuw toe te passen in de R.-K. Kerk. Gelovigen worden gevraagd
tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand
te houden en een mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of
de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden. Daarnaast blijven de
basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij
klachten.
De bisschoppen houden er rekening mee dat de komende tijd verdere
aanscherping van de coronamaatregelen nodig zal blijken.
De bisschoppen hebben eerder al iedereen opgeroepen om zich te laten
vaccineren. Tegelijk willen zij aan alle gelovigen, gevaccineerd en nietgevaccineerd, vragen om respectvol met elkaar om te blijven gaan.

Oproep Eerste Heilige Communie en vormsel 2022
Wij nodigen de kinderen uit die in groep 4 of hoger zitten en volgend jaar hun
Eerste Heilige Communie willen doen. Kinderen die in groep 8 of hoger zitten,
mogen het sacrament van het Vormsel ontvangen. U mag uw kind alvast
aanmelden bij ons secretariaat: hartebrugkerk@kpnmail.nl
Schoenendoosactie
Vandaag (zondag 21) is de laatste dag dat de schoenendozen in de kerk ingeleverd
kunnen worden. Het is nog steeds mogelijk om gevulde dozen bij Victoria thuis
langs te brengen tot vrijdag 26 november, Graag van tevoren bellen 071 5236556.
Kinderwoorddiensten in de Advent
Er is op iedere zondag van de Advent een kinderwoorddienst. Op de eerste zondag
van de Advent, 28 november, ontvangen de kinderen een speciale Adventskaarsje
en Kerstboekje.
Kinderlunch op 5 december
Na de viering van 11.15 uur is er in de Romanuszaal een lunch voor kinderen en
tieners.
Grote Advents/Kerstactiviteit in de Romanuszaal op zaterdag 11 december
Er is Grote Adventsactiviteit op zaterdag 11 december 14.00 tot 15.30 uur in de
Romanuszaal, Lange Mare 79. Deze activiteit is geschikt voor kinderen van alle
leeftijden. Vriendjes en vriendinnetjes zijn ook van harte welkom!
Wij steken de adventskaarsjes aan en beginnen met een interactief verhaal.
Daarna is er een grote keuze aan activiteiten zoals kerstkaarten en decoraties
maken. Wij hebben activiteiten die geschikt zijn voor zowel kleine als grotere
kinderen. Een deel van onze knutsels willen wij verkopen voor de Adventsactie.
Adventsactie en Marktje
Dit jaar steunen wij een project in Somalië dat de extreme hoge sterftecijfers van
moeders en pasgeboren baby’s wil bestrijden. Het project biedt geboortezorg en
begeleiding aan zwangere vrouwen en jonge moeders in de stad Burdhubo. Tijdens
de Adventsactiviteit op zaterdag 11 december gaan wij allerlei dingen maken voor
ons marktje. Dit marktje houden wij op zondag 12 december na de viering van 11.15
uur. Wij vragen parochianen om te helpen door iets lekkers te bakken of iets anders
te doneren.
Talentenbank
Wij zoeken mensen om alle werkgroepen te versterken – denk aan het secretariaat,
koor, kinderactiviteiten, lectoren, bouw en onderhoud, kerk schoonmaken,
koffieschenken en nog veel meer. Maar ook mensen die een bepaald talent hebben –
denk aan IT skills, bestuurlijke ervaring, bespelen van een muziekinstrument,
koken, naaien, klussen – en wie we op een bepaald moment kunnen oproepen om
met een project, probleem of activiteit te helpen. Na de viering kunt u uw naam en
talent bij een lid van de locatieraad opgeven.

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
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 14/11 € 45,-- Donatiezuil: 14/11 € 73,-Collecte: 07/11 € 173.75 en 14/11 €144.65

