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Zondag 25 februari 2018
Tweede zondag van de Veertigdagentijd
11.15 uur – Eucharistieviering
Schola Cantorum
voorganger:
wisselende gezangen:
vaste gezangen:

Pastoor Walter Broeders
Gregoriaans
17e mis

voor de mis:

Méditation – Alexandre Guilmant

bij het offertorium:

Fantasia, f-klein – Georg Philipp Telemann

bij de communie:

Communion – Théodore Dubois

na de zegen:

Praeludium en fuga, g-moll – Dietrich Buxtehude

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

Fia Preenen – van Leeuwen
Bernard Krabbendam
Peter en Tiny de Goede
Alberto Bottaro
Margaretha Maria de Geest – Barends
Riet Jongmans – de Winter

Vieringen in de komende week
Donderdag
12.30 uur

1 maart – donderdag in week 2 van de Veertigdagentijd
Eucharistieviering in de dagkapel
Voorganger pater Leo van Ulden ofm.

Zondag
11.15 uur

4 maart – Derde zondag van de Veertigdagentijd
Eucharistieviering en kinderwoorddienst
Voorganger pastoor Rob Kurvers
Hartebrugkoor o.l.v. Theo Goedhart

Activiteiten agenda
Dinsdag
27 februari

10.00 uur Vergadering Bouw- en Onderhoud Commissie
11.00 uur Vergadering Locatieraad – Secretariaat
15.00 uur Repetitie Dameskoor – Romanuszaal
20.00 uur Beraad Herdenking Jodenvervolging – Bijsacristie

Woensdag
28 februari

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

Zondag
4 maart

11.15 uur Inzameling Leidse Voedselbank
12.15 uur Koffiedrinken en kinderlunch – Romanuszaal

Wereldgebedsdag vrijdag 2 maart
‘God zag dat het goed was’
Op vrijdag 2 maart om 20.00 uur wordt de jaarlijkse viering van Wereldgebedsdag gehouden, dit keer in de Lutherse kerk aan de Hooglandse
Kerkgracht. De oecumenische vrouwenkring Suriname heeft de liturgie van deze
viering voorbereid.
Het thema is: ‘En God zag dat het goed was’. Dit bijbelse citaat slaat op de
ongelooflijk rijke flora en fauna zoals bijvoorbeeld in Suriname. Gods goede
schepping is ook te zien in de schoonheid en grote variëteit van mensen. Waar
mensen uit verschillende etnische en culturele groepen in vrede bij elkaar wonen,
daar kun je zeggen : God zag dat het goed was’. Want zo heeft God zijn schepping
bedoeld. Gebed en actie gaan hand in hand. Er zal worden gecollecteerd voor
verschillende projecten in Suriname. Na de viering is er koffie met gebak en
gelegenheid elkaar te ontmoeten.
Info Barbara Heubeck-Duijts, 071 5223403

Waar wij vasten worden anderen gevoed
Inzameling Voedselbank Leiden
Vanuit het bisdom Rotterdam worden parochies aangespoord om een
voedselinzamelingsactie te houden tijdens de Veertigdagentijd. In de
Hartebrugkerk wordt er iedere eerste zondag van de maand ingezameld en in deze
Veertigdagentijd willen wij daar extra aandacht voor vragen. U kunt de
Voedselbank en haar cliënten enorm helpen met houdbare levensmiddelen (niet
aangebroken en niet over de houdbaarheidsdatum heen). Groente/fruit/vis/vlees in
blik, koffie, suiker, thee, houdbaar broodbeleg, pasta, rijst, saus etc. Kort gezegd:
dagelijkse boodschappen.
Volgende week zondag 4 maart kunt u de producten bij ons achter in de kerk
inleveren. Bij voorbaat heel hartelijk dank!

Vriendjes van Franciscus
De catecheseclub voor kinderen komt na de Krokusvakantie weer bijeen voor een
boeiende en interactieve middag over het thema zintuigen.
De kinderen zijn welkom op zaterdag 10 maart om 15.30 uur in de bijsacristie
(ingang Haarlemmerstraat 110).
Daarna volgen er nog bijeenkomsten op:
Zaterdag 14 april
Zaterdag 26 mei
Zaterdag 16 juni.
vj.twist@kpnplanet.nl

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 18 februari: € 295,80
Hartelijk dank voor uw bijdrage!

