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Zondag 5 maart 2017
Eerste zondag van de veertigdagentijd
11.15 uur – Eucharistieviering en kinderwoorddienst
Hartebrugkoor

voorganger:
wisselende gezangen:

Pastoor Rob Kurvers
Gregoriaans

vaste gezangen:

Missa brevis - Antonio Lotti

voor de mis:

Fuge in g - G.F. Händel

bij het offertorium:

Verleih uns Frieden - Felix Mendelssohn
Choral in As - Charles Koechlin

bij de communie:

Choral in C - Charles Koechlin
Agnus Dei - J.S. Bach, uit de Hohe Messe
(solo: Dorien van Rumt)

na de zegen:

Fuge in Bes - G.F. Händel

organist:
dirigent:

Klaas Trapman
Theo Goedhart

Na afloop van de eucharistieviering is er koffiedrinken in de Romanuszaal
After mass you are welcome in the Romanuszaal for a cup of coffee

Misintenties voor de overledenen:
Elisabeth Sassen – Pieterse
Gé en Carolien Sassen
Giovanni Ammazzini
Henk Hack
Levi Aloysius Visscher
Bart Klein

Stephan Collast
Paulus van Dam
Familie Klein
Ouders Barning - Overduin
Ger Marcellis

Vieringen in de komende week
Donderdag
12.30 uur

9 maart – Donderdag in week 1 van de veertigdagentijd
Eucharistieviering
Voorganger pastoor Walter Broeders

Zondag
11.15 uur

12 maart – Tweede zondag van de veertigdagentijd
Eucharistieviering
Voorganger pastoor Walter Broeders
Schola Cantorum o.l.v. Theo Goedhart

Activiteiten agenda
Zondag
5 maart

12.15 uur Koffiedrinken en kinderlunch – Romanuszaal
Museum Greccio geopend

Maandag
6 maart

14.00 uur Vergadering Zonnebloem - Romanuszaal

Dinsdag
7 maart

11.00 uur Vergadering Pastoraatgroep - Secretariaat
15.00 uur Repetitie Dameskoor – Romanuszaal
19.00 uur Vormsel voorbereiding – Josephpastorie
20.00 uur Ouderavond Eerste H.Communie – Bijsacristie

Woensdag
8 maart

13.00 uur Soos voor ouderen – Romanuszaal
19.45 uur Repetitie Schola Cantorum - Romanuszaal
20.15 uur Repetitie Hartebrugkoor – Romanuszaal
20.00 uur Lezing De Lijkwade van Turijn - Josephpastorie

Vrijdag
10 maart

19.30 uur Filmavond in de Romanuszaal – Chocolat
Inloop met koffie/thee vanaf 19.00 uur

Zondag
12 maart

09.45 uur Voorbereiding Eerste H. Communie – Romanuszaal
13.30 uur Activiteit Zonnebloem - Romanuszaal

Filmavond in de Romanuszaal op vrijdag 10 maart
Aanvang 19.30 uur, inloop met koffie/thee vanaf 19.00 uur, deelname gratis

Chocolat
In het Franse dorpje Lansquenet heeft de tijd stilgestaan,
totdat de mooie jonge Vianne Rocher met haar dochtertje
in dit vriendelijke maar ingedutte plaatsje een chocolaterie
opent. Ze blijkt over een magische gave te beschikken door
voor elke inwoner de juiste soort chocolade te kiezen. De
streng gelovige, stugge dorpelingen smelten voor haar.
Hun verborgen verlangens komen naar buiten en iedereen
lijkt opener en vrijer te worden. De conservatieve
burgemeester ziet zijn macht verdwijnen en spant de strijd
aan tegen deze vernieuwing.
Na afloop van de film uitwisseling van ervaringen onder
leiding van pastoraal werker Marlène Falke.
Graag van tevoren even aanmelden bij: arendse.corry@hetnet.nl

Freedom Walk Leiden 2017
Op 18 maart om 15.00 uur start voor de derde keer de Freedom Walk van het
Stationsplein naar het Stadhuis, waar het college van burgemeester en wethouders
ons in de Burgerzaal zal verwelkomen en waar op speciale wijze aandacht wordt
besteed aan ons thema 'Eenheid in verscheidenheid'. Juist nu is het van belang om
samen vorm te geven aan de leefwereld om ons heen. Het is meer dan ooit
belangrijk om in te gaan tegen de verdrukking van toenemend wantrouwen, afkeer
en onbegrip, om de toekomst van een samenleving waar ieder zich in thuis voelt
veilig te stellen.
Zaterdagmiddag 18 maart a.s om 15.00 uur op het Stationsplein
en van 16.00 - 17.00 uur op het Stadhuis van Leiden.
Voor meer informatie: www.freedomwalkleiden.nl

Bedankberichtje Happietaria Leiden
Het Happietaria Management Team wil iedereen die op welke manier dan ook heeft
bijgedragen aan het succes van Happietaria hartelijk bedanken. Met het restaurant
is in de afgelopen maand € 63.000,- opgehaald, dat is meer dan het dubbele van het
streefbedrag. Met het geld kan er daadwerkelijk een verschil worden gemaakt in
Bolivia, waar geweld in gezinnen en op straat een groot probleem is. Het geld gaat
gebruikt worden om kinderen voorlichting te geven en slachtoffers van geweld te
helpen. Sponsoren, gasten en vrijwilligers willen we ontzettend bedanken voor alle
hulp en voor de giften die gegeven zijn.

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

Contacten:
Secretariaat Hartebrugkerk: Corry Arendse
bereikbaar op het secretariaat iedere dinsdag en vrijdag
van 10.00 – 14.00 uur tel. 071 5120401,
op overige dagen 071 3412889 of 06 25198458
Eerst aanspreekbare van het pastorale team:
Marlène Falke-de Hoogh, e-mail: m.dehoogh@hotmail.com
Koster/beheerder: Joop Kruijs, tel. 06 51535420
e-mail: hartebrugkerk@kpnmail.nl website: www.hartebrug.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 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. HHPP 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
Opbrengst collecte:
Zondag 26 februari: € 296,05
Hartelijk dank voor uw bijdrage!

