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Zondag 11 maart 2018
Vierde zondag van de Veertigdagentijd
11.15 uur – Eucharistieviering
Schola Cantorum
voorganger:
wisselende gezangen:
vaste gezangen:

Mgr. Hans van den Hende
Gregoriaans
17e mis

voor de mis:

Suite nr. 1 - Elias Bronnemüller

bij het offertorium:

"Attende Domine"

bij de communie:

(orgel) Schmücke dich, o liebe Seele - Johannes Brahms
(aria) "In deine Hände" - J.S. Bach (solo: Dorien van
Rumt)

na de zegen:

Praeludium en Fuga e-moll - Johann Sebastian Bach

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
Marie José Schils – Rommens
Margaretha Maria de Geest – Barends
Riet Jongmans – de Winter
Bep Verhoeven - Hartman

Vieringen in de komende week
Woensdag
11.45 uur

14 maart – Uitvaart mw. Bep Verhoeven - Hartman
Voorgangers pastoor Jeroen Smith en diaken Gerard Clavel

Donderdag
12.30 uur

15 maart – Donderdag in week 4 van de Veertigdagentijd
Eucharistieviering in de dagkapel
Voorganger pater Leo van Ulden ofm.

Zondag
11.15 uur

18 maart – Vijfde zondag van de Veertigdagentijd
Eucharistieviering en kinderwoorddienst
Voorganger pater Leo van Ulden ofm.
Schola Cantorum o.l.v. Theo Goedhart

Activiteiten agenda
Maandag
12 maart

14.00 uur Vergadering Zonnebloem – Romanuszaal

Dinsdag
13 maart

15.00 uur Repetitie Dameskoor – Romanuszaal
20.00 uur Vergadering Collectantencollege - Bijsacristie

Woensdag
14 maart

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

Vrijdag
16 maart

18.00 uur Vastenactie-maaltijd – Romanuszaal

Zaterdag
17 maart

14.00 uur Activiteit voor kinderen in voorbereiding op Pasen

Zondag
18 maart

09.30 uur Voorbereiding Eerste Heilige Communie – Romanuszaal
12.15 uur Koffiedrinken – Romanuszaal
15.30 uur Stichting Voor Elkaar Leiden – Romanuszaal

Projecten Vastenactie 2018
Gaan waar niemand gaat, doen wat niemand wil doen
Households in Distress
Voor het ver-weg project gaan we naar Mbala in het uiterste noorden van Zambia.
Om de stad Mbala liggen sloppen wijken: Zambia Compound. Er is geen schoon
water, geen riolering en geen electriciteit. De wegen zijn er zo slecht, dat je er met
een gewone auto niet kunt rijden. In dit gebied hebben de zusters van de Heilige
Harten van Jezus en Maria – na het uitbreken van de hiv/aids pandemie begin jaren
negentig – een programma opgezet onder de naam Households in Distress. Hun
doel is de impact van hiv/aids te verminderen via voorlichting en goede
gezondheidszorg en door mensen te helpen in hun eigen levensonderhoud te
voorzien. Gaan waar niemand gaat, doen wat niemand wil doen, dat is het motto
van de zusters waarmee ze dit programma zijn gestart.
Stichting Babyspullen
Voor het dichtbij diaconaal project hebben we gekozen voor de Stichting
Babyspullen. De stichting verzorgt een startpakket met de noodzakelijke
benodigdheden voor baby’s waarvan de ouders geen financiële ruimte hebben. Eén
op de negen kinderen in Nederland leeft in armoede; in de grote steden zelfs één op
vier. We kunnen de stichting helpen hun doel: ‘Ieder kind heeft recht op een goede
start’ waar te maken.
Hoe kunt u de Vastenactie ondersteunen?
 Door deel te nemen aan de Vastenactie-maaltijd (zie onderstaand artikel)
 Door uw bijdrage aan de deurcollecte en paarsmarktje van de kinderen op
zondag 18 maart.
 Door uw bijdrage in de collecte op Palmzondag tijdens de offerande.

Vastenactie-maaltijd in de Romanuszaal
vrijdag 16 maart om 18.00 uur
Tijdens deze maaltijd wordt u geïnformeerd over de projecten van de Vastenactie
2018. Een ver-weg project in Zambia: het Households in Distress programma van de
zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria in Mbala. Een dichtbij-project in
Nederland voor de Stichting Babyspullen.
Met deze sobere maaltijd willen we de verbondenheid met de kerk van Zambia
vieren en door het dichtbij-project de diaconale zijde van de kerk een plaats geven.
De maaltijd wordt gratis aangeboden door de samenwerkende diaconale
werkgroepen in Leiden. Er wordt een inzameling gehouden voor de projecten van
de Vastenactie. U kunt zich voor deelname aanmelden bij mevrouw Leny van Loon
die u bij de uitgang van de kerk vandaag aantreft met een intekenlijst. Aanmelden
kan ook per e-mail: lenyvanloon@casema.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 4 maart: € 354,15
Hartelijk dank voor uw bijdrage!

