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Zondag 10 september 2017
23e zondag door het jaar
11.15 uur – Eucharistieviering
Schola Cantorum
voorganger:
wisselende gezangen:
vaste gezangen:

Pastoor Rob Kurvers
Gregoriaans
11e mis

voor de mis:

Praeludium en Fuga, g-moll - Dietrich Buxtehude

bij het offertorium:

Studie für den Pedalflügel - Robert Schumann

bij de communie:

Lied - Flor Peeters

na de zegen:

Cortège - Louis Vierne

organist:
dirigent:

Jan Verschuren
Patrick de Jonge

Wij heten onze bezoekers voor de ‘kerkproeverij’ van harte welkom!
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
Bart Klein

Levi Aloysius Visscher
Toos Wijgers – Mandemaker
Truus Neuteboom – Hoogland
Margaretha Maria de Geest - Barends
Riet Jongmans – de Winter

Vieringen in de komende week
Donderdag
12.30 uur

14 september – Kruisverheffing
Eucharistieviering in de dagkapel
Voorganger pastoor Walter Broeders

Zondag
11.15 uur

17 september – 24e zondag door het jaar
Vormsel Theo Goedhart
Eucharistieviering en kinderwoorddienst
Voorganger pater Leo van Ulden ofm.
Hartebrugkoor o.l.v. Theo Goedhart

Activiteiten agenda
Zondag
10 september

11.15 uur Kerkproeverij
12.15 uur koffiedrinken en kinderlunch - Romanuszaal
13.00 uur Misdienaarsuitje

Maandag
11 september

20.00 uur Vergadering Zonnebloem – Bijsacristie
20.00 uur Start Alpha cursus - Petruskerk

Woensdag
13 september

13.00 uur Ouderensoos – Romanuszaal
19.45 uur Repetitie Schola Cantorum – Romanuszaal
20.15 uur Repetitie Hartebrugkoor – Romanuszaal
20.00 uur St. Joseph in beeld – Pastorie St.Josephkerk

Donderdag
14 september

10.30 uur Ziekendag in de Christusdienaarkerk
te Zoeterwoude m.m.v. het Hartebrug Dameskoor

Zondag
17 september

12.15 uur Koffiedrinken - Romanuszaal

Bereikbaarheid van de Hartebrugkerk
Zoals u ongetwijfeld bij aankomst gemerkt heeft wordt er momenteel hard
gewerkt aan de herinrichting van de Haarlemmerstraat en Lange Mare. We zijn
blij dat u de zandbak heeft weten te trotseren!
Bij de plannen voor de herinrichting is er met enige regelmaat overleg geweest
tussen de gemeente Leiden en het bestuur van onze parochie.
De Hartebrugkerk komt volledig in een voetgangersgebied te liggen en kan slechts
per auto bereikt worden met een speciale ontheffing. Zo is er op zon- en feestdagen
een ontheffing voor de dienstdoende priester, voor auto’s bij een huwelijk en
begrafenis en voor degenen die met een mindervalidenkaart op het dashboard
bezoekers bij de kerk willen afzetten.
Er zal helaas ook geen ontheffing meer worden verleend voor het parkeren in de
Haarlemmerstraat met Kerstmis tijdens de nachtmis.
Bezoekers van onze kerk die per auto komen kunnen op zondag tot 13.00 uur gratis
parkeren in de binnenstad op parkeerplaatsen voor kort betaald parkeren. Dit geldt
ook op maandag t/m zaterdag vanaf 21.00 uur. Gelukkig kunnen velen van u op de
fiets komen en het openbaar vervoer biedt ook voldoende mogelijkheden om vanaf
korte afstand de kerk te bereiken.
Wij hopen dat na alle ongemakken de nieuwe inrichting van de Haarlemmerstraat
zal bijdragen aan de mooie uitstraling van ons kerkgebouw!

Vredeswake 2017
Donderdagmiddag 21 september
van 16.30 tot 17.30 uur op het Stadhuisplein Leiden
Thema: “De kracht van Verbeelding”
Naast momenten van stilte en bezinning is er ook ruimte voor muziek,
dans en andere vormen van expressie.
Verbeeldingskracht stelt je in staat om te dromen, om grenzen te verleggen, om
samen te zoeken naar wat je bindt met anderen in plaats van verdeelt.
Het stelt je in staat om je te laten inspireren door moedige vredesactivisten in
conflictgebieden die blijven geloven in vrede.
‘De kracht van Verbeelding’ biedt hoop op een betere wereld.
Een wereld waarin plaats is voor iedereen.

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 3 september € 397,00
Hartelijk dank voor uw bijdrage!

