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Zondag 25 juni 2017
12e zondag door het jaar
11.15 uur – Eucharistieviering
Schola Cantorum
voorganger:
wisselende gezangen:
vaste gezangen:

Pastoor Walter Broeders
Gregoriaans
11e mis

voor de mis:

Präludium uit Das Holsteinische Orgelbüchlein Hans Friedrich Micheelsen

bij het offertorium:

Cantilena - Josef Rheinberger

bij de communie:

Toccata undecima - Girolamo Frescobaldi

na de zegen:

Toccata in d op. 59 nr. 5 - Max Reger

dirigent-organist:

Theo Goedhart

13.00 uur

Doopviering June Sprock
Voorganger pastoor Walter Broeders

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

Riet van der Meijden
Toos Wijgers – Mandemaker
Antoinette Haitsma
Margaretha Maria de Geest – Barends
Riet Jongmans – de Winter

Vieringen in de komende week
Donderdag
12.30 uur

29 juni – Heilige Petrus en Paulus, apostelen
Eucharistieviering in de kerk
Voorganger pastoor Walter Broeders
Dameskoor o.l.v. Jeroen Pijpers

Zondag
11.15 uur

2 juli – 13e zondag door het jaar
Eucharistieviering en kinderwoorddienst
Voorganger pater Leo van Ulden ofm.
Hartebrugkoor o.l.v. Theo Goedhart

Activiteiten agenda
Zondag
25 juni

13.00 uur Activiteit Zonnebloem – Romanuszaal
16.00 uur Concert Rapenburg Kamer Orkest

Dinsdag
20 juni

10.00 uur Repetitie Dameskoor - Romanuszaal

Woensdag
21 juni

13.00 uur Soos voor ouderen – Romanuszaal
19.45 uur Repetitie Schola Cantorum – Romanuszaal
20.15 uur Repetitie Hartebrugkoor – Romanuszaal

Zondag
2 juli

12.15 uur Koffiedrinken - Romanuszaal

‘Het kan ook u overkomen’
Met de campagne ‘het kan ook u overkomen’ wil de voedselbank mensen bereiken
die wel recht hebben op een voedselpakket, maar bijvoorbeeld door schaamte de
stap naar de voedselbank (nog) niet hebben gezet. Het vermoeden bestaat, dat meer
mensen in aanmerking komen, dan zich daadwerkelijk aanmelden. Het gaat hier
om mensen die - soms tijdelijk - met een laag inkomen moeten zien rond te komen.
Mensen, die dat nooit verwacht hadden. Er zijn altijd omstandigheden denkbaar,
waardoor de financiële situatie zo verandert, dat het wekelijkse voedselpakket van
de voedselbank een broodnodige aanvulling is.
Het kan zijn, dat u zelf in de problemen bent gekomen, of dat er iemand in uw
omgeving een steuntje van de Voedselbank goed kan gebruiken.
Met deze actie wil de Voedselbank Leiden e.o. potentiële klanten aanmoedigen om
hun schaamte te laten varen. Mensen in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en
Zoeterwoude, die het nodig hebben dat hun dagelijkse zorgen enigszins worden
verlicht kunnen bij de Voedselbank terecht.
Voor inlichtingen tel. 06 183 484 81 of e-mail: voedselbankleiden@hotmail.com
website: www.voedselbankleiden.nl

‘Oma gaat op stap’ is van start gegaan!
Bent u wat slecht ter been of vindt u het minder prettig er alleen op uit te gaan?
Dan is Oma gaat op stap bedoeld voor u. Tijdens een kennismakingsgesprek kunt u
aangeven waar u naar toe zou willen en de mensen van ‘Oma gaat op stap’ zorgen
ervoor dat u dit samen met een vrijwilliger kunt gaan doen.
Vrijwilligers gezocht!
Om de wensen van ouderen uit te laten komen,
wordt er hard gezocht naar enthousiaste vrijwilligers.
- Heeft u belangstelling voor ouderen?
- Kunt u goed luisteren?
- Zoekt u leuk en nuttig vrijwilligerswerk?
- Vindt u het fijn om eropuit te gaan?
Dan is Oma gaat op stap echt iets voor u!
Wilt u graag op stap of juist vrijwilliger worden?
Neem dan contact op met Carijn Westeneng in De Bakkerij:
per e-mail: cwesteneng@debakkerijleiden.nl
of telefonisch: 071 - 51 44 965

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 pw,
tel. 06 53249187, 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 18 juni € 233,85
Hartelijk dank voor uw bijdrage!

