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Zondag 28 november 2021 - 11.15 uur
Eucharistieviering en Kinderwoorddienst
Eerste Zondag van de Advent
Schola Cantorum
o.l.v. dirigent Theo Goedhart
voorganger:

Pater Thijs Moons ofmconv..

vaste gezangen:

vaste gezangen: 11e mis

voor de mis

Fuga h-moll, BWV 579 - Johann Sebastian Bach

bij het offertorium:

Offertoire - Théodore Dubois

bij de communie:

Twee variaties over "Von Gott will ich nicht lassen" Johann Gottfried Walther
Nun komm der Heiden Heiland, BWV 599 - Johann
Sebastian Bach

na de zegen:

Fuga G-Dur - Felix Mendelssohn Bartholdy

organist:
dirigent:

Jan Verschuren
Theo Goedhart

Misintenties
Riet Jongmans-de Winter

Ouders de Goede-Juffermans

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
5 december

11.15 uur Eucharistieviering. en Kinderwoorddienst
Voorganger: Pastoor Walter Broeders Hartebrugkoor
Na de viering Kinderlunch in de Romanuszaal voor kinderen en
tieners.

Zondag
12 december

11.15 uur Eucharistieviering en Kinderwoorddienst
Voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv. Schola

Zondag
19 december

11.15 uur Eucharistieviering en Kinderwoorddienst
Voorganger: Pastoor Walter Broeders Schola
15 uur Kerstconcert, Hartebrugkoor

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

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.

Beste parochianen,
Advent — De tijd van de verwachting op weg naar Kerstmis. De geboorte van Jezus
Christus. Wat verwachten wij van deze geboorte? Wat verwachten wij van de
menswording van God?
Als zondag de eerste kaars wordt aangestoken, worden wij opgeroepen tot
waakzaamheid in een wereld die niet zonder zorgen en problemen is. De pandemie
is niet over. Maar wij hoeven geen wanhopige mensen, maar mensen die blijven
hopen. De wereld is onrustig en toch houden wij vol dat de mens niet verloren is en
dat er altijd kans is, dat de mens een keuze ten goede maakt door de kracht van de
heilige Geest. Bidden jullie mee om de kracht van de Geest? Een eenvoudige
adventskrans kan in de symboliek ons laten groeien naar het volle licht, het licht dat
is in Jezus Christus onze Heer. Veel van de Heilige Geest. Wie Jezus volgt en Hem
in zijn hart sluit, hoeft niet te wanhopen, maar mag hopen.
Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders
In blijde Verwachting:
Voor deze Adventtijd hebben we een ‘doe-het-zelf’ pakketje ontwikkeld als
voorbereiding op Kerstmis. Het is bedoeld voor gezinnen met kinderen in de
onderbouw van de basisschool. Het pakket ‘In blijde Verwachting’ neemt je in vier
stappen mee naar het Kerstfeest. Het is de bedoeling een kleine kijktafel te maken.
Er is steeds een gedichtje en een Bijbelverhaal. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Wel hebben we graag jullie emailadres. Voor ons is dit nog een experiment.
Halverwege januari willen we jullie dan graag uitnodigen voor een Zoom-gesprek
om jullie reacties te horen en wij onze aanpak te kunnen verbeteren. Deelname
daaraan is natuurlijk niet verplicht. Achter in de kerk bij de uitgang staan de
pakketjes (tasjes) klaar.
Veel plezier en een goede voorbereiding toegewenst
Cathalijne Louwes, Irma Wijnreder en pw Marlene Falke, TOC

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 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.
Volgende week wordt een schrijven van de bisschoppen verwacht naar
aanleiding van de aanscherping van de corona maatregelen.

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 21/11 € 23,-- Donatiezuil: 21/11 € 93,--

