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Zondag 12 november 2017
32e zondag door het jaar
11.15 uur – Eucharistieviering
Schola Cantorum
voorganger:
wisselende gezangen:
vaste gezangen:

Pastoor Walter Broeders
Gregoriaans
8e mis

voor de mis:

Praeludium en Fuga G-Dur - Felix MendelssohnBartholdy

bij het offertorium:

Wachet auf, ruft uns die Stimme - Flor Peeters

bij de communie:

Stèle pour un enfant défunt - Louis Vierne

na de zegen:

Fuguette - Mel Bonis

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
Fia Preenen – van Leeuwen
Rob Poos
Margaretha Maria de Geest - Barends
Riet Jongmans – de Winter

Vieringen in de komende week
Donderdag
12.30 uur

16 november – Donderdag in week 32 door het jaar
Eucharistieviering in de dagkapel
Voorganger pastoor Walter Broeders

Zondag
11.15 uur

19 november – 33ste zondag door het jaar
Eucharistieviering en kinderwoorddienst
Voorganger pater Leo van Ulden o.f.m.
Schola Cantorum o.l.v. Theo Goedhart

Activiteiten agenda
Zondag
12 november

13.00 uur Activiteit Zonnebloem – Romanuszaal

Dinsdag
14 november

11.00 uur Vergadering Pastoraatgroep - Secretariaat
15.00 uur Repetitie Dameskoor – Romanuszaal

Woensdag
15 november

13.30 uur Ouderensoos – Romanuszaal
19.45 uur Repetitie Schola Cantorum – Romanuszaal
20.15 uur Repetitie Hartebrugkoor – Romanuszaal

Donderdag
16 november

20.00 uur Geloofswaarheid in 3 minuten – Pastorie Lodewijk

Zondag
19 november

12.15 uur Koffiedrinken – Romanuszaal

Rondje langs de kerk!
Na een kwart eeuw passen en meten is het nieuwe winkelrondje in het centrum van
Leiden dit weekend feestelijk in gebruik genomen. Een nieuwe verbinding tussen
de Breestraat en de Haarlemmerstraat met de Catharinasteeg, de Catharinabrug, De
Waag, Hudson’s Bay.
Een rondje met monumentale panden, chique en dure winkels en ook de
Hartebrugkerk hoort daar bij. Is dat gek? Nee, helemaal niet. We hebben een
monumentaal gebouw, we verkopen weliswaar geen dure spullen (een kaarsje
opsteken kost 50 cent) maar wat is er waardevoller dan het huis van God en de
poort naar de hemel? De deur staat open en iedereen is welkom!
We zijn blij dat u ondanks de maandenlange opbrekingen, de kuilen, zandhopen,
steenmassa’s en soms slechte bereikbaarheid trouw bent gebleven in het bezoek
aan onze kerk Leiden. Met dank voor uw geduld!

Jongerencollecte
Paus Franciscus heeft door zijn aankondiging van de Synode in 2018 wereldwijd de
aandacht gevraagd over jongeren.
Het bisdom Rotterdam heeft vele tiener- en jongerengroepen die populaire
activiteiten ondernemen zoals de Vuurdoop en de Tour of Faith.
Dit zijn activiteiten die de moeite waard zijn om te ondersteunen en verder uit te
bouwen.
Om dit financieel mogelijk te maken wordt er in het weekend van 18-19 november
in alle kerken van het bisdom, dus ook in de Hartebrugkerk, een jongerencollecte
gehouden.
Graag willen wij deze collecte van harte bij u aanbevelen!

Voor elkaar Leiden – Sinterklaasactie
Het team van de stichting Voor Elkaar Leiden wil graag cadeautjes inzamelen en
deze uitdelen aan gezinnen die krap bij kas zitten.
U kunt daar aan mee doen door een cadeautje te kopen van 10 euro voor een jongen
of meisje en dit in te leveren in de Opstandingskerk, Aerent Bruunstraat 1 te Leiden.
Alle cadeautjes worden zaterdagochtend 2 december verzameld en ingepakt en ’smiddags bij de gezinnen thuisbezorgd, zodat ze op 5 december een leuk
Sinterklaasfeest kunnen vieren.
Vindt u dit ook een leuk project en bent u bereid om mee te helpen of te doneren?
Neem van contact op met www.VoorElkaarLeiden.nl (kies Serve the City).

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 5 november: € 363,85
Hartelijk dank voor uw bijdrage!

