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Zondag 22 oktober 2017
29e zondag door het jaar, Missiezondag
11.15 uur – Eucharistieviering
Schola Cantorum
voorganger:
wisselende gezangen:
vaste gezangen:

Pater Leo van Ulden ofm
Gregoriaans
11e mis

voor de mis:

Magnificat VIII. Toni - Heinrich Scheidemann

bij het offertorium:

Offertoire - Théodore Dubois

bij de communie:

Drie variaties over Magnificat - Alexandre Guilmant

na de zegen:

Sortie - Théodore Dubois

organist:
dirigent:

Jan Verschuren
Theo Goedhart

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
Pater Jan van Duijnhoven
Fia Preenen – van Leeuwen
Margaretha Maria de Geest - Barends
Riet Jongmans – de Winter

Vieringen in de komende week
Donderdag
12.30 uur

26 oktober – donderdag in week 29 door het jaar
Eucharistieviering in de dagkapel
Voorganger pastoor Walter Broeders

Zondag
11.15 uur

29 oktober – 30ste zondag door het jaar, Dameskoor – 52 jaar
Eucharistieviering en kinderwoorddienst
Voorganger pastoor Walter Broeders
Dameskoor o.l.v. Jeroen Pijpers

Activiteiten agenda
Dinsdag
24 oktober

15.00 uur Repetitie Dameskoor – Romanuszaal

Woensdag
25 oktober

13.30 uur Ouderensoos – Romanuszaal
19.45 uur Repetitie Schola Cantorum – Romanuszaal
20.00 uur Grote heiligen uit de 18e en 19e eeuw: Serafim van Sarov
Pastorie Sint Josephkerk
20.15 uur Repetitie Hartebrugkoor – Romanuszaal

Vrijdag
27 oktober

18.00 uur Bijeenkomst Coeli Club – Bijsacristie

Zaterdag
28 oktober

14.00 uur Open Kerk actie met als thema: Allerheiligen/Allerzielen

Missiezondag 22 oktober 2017
Help onze medegelovigen in Burkina Faso
Het land van de oprechte mensen: dat is de betekenis van de naam Burkina Faso
Het voormalige Afrikaanse land Opper Volta veranderde zijn naam in 1984. Het is
een van de armste landen ter wereld. Een groot deel van de bevolking leeft van de
landbouw. Met name de regio’s die in de Sahelzone liggen, worden hard getroffen
door klimaatveranderingen en droogteperiodes.
Er zijn echter drie bevolkingsgroepen die onze hulp extra hard nodig hebben:
* Jonge meisjes. De helft van de meisjes in Burkina Faso wordt voor de 18 e
verjaardag uitgehuwelijkt. Steeds vaker verzetten zij zich tegen dit lot. Ze vluchten
en vinden bescherming bij de zusters of in de gezinnen van catechisten.
* Oudere vrouwen. Het geloof in hekserij is in Burkina Faso wijd verspreid. De
slachtoffers zijn meestal oudere vrouwen. In het opvangcentrum Delwende in
Ouagadougou wonen 245 vrouwen die uit hun dorpsgemeenschap zijn verstoten
omdat zij heks zouden zijn.
* Kinderen en jongeren. Bij gebrek aan toekomstperspectieven beproeven zij hun
geluk in de illegale goudmijnbouw. Ze stoppen met school in de hoop op die ene
grote vondst. Het is zwaar en gevaarlijk werk. Twee priesters, die het
jeugdpastoraat in het Bisdom Ouahigouya leiden, bekommeren zich om deze
kinderen en jongeren en proberen hen te motiveren om weer naar school te gaan.
De katholieke Kerk blijft niet aan de zijlijn staan. Ze schept kansen door scholing
aan te bieden, bescherming en opvang en helpt vrouwen zelf de
verantwoordelijkheid voor hun eigen leven op te pakken.
Missiezondag is vooral het feest van de solidariteit. We vieren dat we deel zijn van
een wereldwijde gemeenschap van mensen die verantwoordelijkheid voor elkaar
neemt. Het laat ons niet onverschillig dat meisjes in Burkina Faso slachtoffer
worden van een gedwongen huwelijk of dat vrouwen als heks vervolgd worden.
Wilt u het werk van MISSIO steunen?
Geef dan uw bijdrage vandaag in onze collecte bij de offerande.
Of maak een bedrag over op NL65 INGB 0000 001566

Reformatieherdenking met Mgr. Van den Hende
Maandag 30 oktober om 19.30 uur in de Andreaskerk van de
Lutherse Gemeente te Rotterdam
Zondag 5 november om 16.00 uur in de
H. Bonaventurakerk te Woerden

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 15 oktober: € 409,40
Hartelijk dank voor uw bijdrage!

