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Zondag 8 april 2018
Tweede zondag van Pasen
11.15 uur – Eucharistieviering
Schola Cantorum
voorganger:

Pastoor Walter Broeders

wisselende gezangen:
vaste gezangen:

Gregoriaans
1e mis

voor de mis:

Wer nur den lieben Gott lässt walten - Georg Böhm

bij het offertorium:

Fantasia f-moll - Georg Philipp Telemann

bij de communie:

Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ - Johann Sebastian Bach

na de zegen:

Presto uit Concerto I - 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
Bep Verhoeven - Hartman
Margaretha Maria de Geest – Barends
Riet Jongmans – de Winter

Vieringen in de komende week
Donderdag
12.30 uur

12 april – Donderdag na de 2e zondag van Pasen
Eucharistieviering in de dagkapel
Voorganger pater Leo van Ulden ofm.

Zondag
11.15 uur

15 april – Derde zondag van Pasen
Eucharistieviering en kinderwoorddienst
Voorganger pater Leo van Ulden ofm.
Hartebrugkoor o.l.v. Theo Goedhart

Activiteiten agenda
Dinsdag
10 april

15.00 uur Repetitie Dameskoor – Romanuszaal

Woensdag
11 april

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

Vrijdag
13 april

20.00 uur Presentatie Milieudefensie - Romanuszaal

Zaterdag
14 april

15.30 uur Vriendjes van Franciscus – Bijsacristie

Zondag
15 april

12.15 uur Koffiedrinken – Romanuszaal
15.30 uur Stichting voor Elkaar – Romanuszaal

R.K. begraafplaats Zijlpoort
Een oase van rust
De spits staat weer op de toren!
Eind december zijn de laatste werkzaamheden van de
restauratie aan de kapel afgerond. We zijn blij dat ook de
klok weer teruggeplaatst kon worden in de toren. Na
jaren zijn wij weer in staat om met klokgelui de
overledene te begeleiden naar de laatste rustplaats, deze
mooie gewoonte was helaas de laatste tijd technisch niet
mogelijk. Zo komen wij stapje voor stapje verder om de
gehele begraafplaats weer in orde te krijgen en het begraven op deze zeer
bijzondere begraafplaats mogelijk te houden.
De oplevering van de werkzaamheden worden gevierd met een Zijlpoortlezing:

op zondag 15 april om 15.00 uur
Aan de hand van foto’s krijgt u wat meer achtergrond over de restauratie door
architect Paul Rietbroek. Vervolgens zal bestuurslid Piet Baar het raadsel rondom
de bouwheer/architect uit 1828 uit de doeken doen. Na de lezing wordt er een
drankje en hapje aangeboden in de naastgelegen Poort van Leyden.
U kunt nog een bijdrage leveren voor de tweede fase van de restauratie, waarbij het
interieur zal worden aangepakt.
NL21 INGB 0002 682468
R.K. Begraafplaatsen voor Leiden

Roepingenzondag 22 april 2018
Wat wil ik met mijn leven?
En wat wil God van mij?
Heb jij je deze vragen ook al eens gesteld, of zie je deze nu voor de eerste keer?
Is er in jou een diep verlangen om te leven vanuit een sterk geloof in Christus en
word je bijzonder getrokken tot een leven in verbondenheid met Jezus en Zijn
Kerk midden in de wereld van vandaag?
Wil je daar in alle rust eens serieus over verder praten?
Denk je over een leven als religieus(ze) in een gemeenschap?
Wil je je graag gaan inzetten in jouw parochie, maar weet je (nog) niet hoe?
Gaan je gedachten uitdrukkelijk uit naar het priesterschap of het diaconaat?
Maak dan een afspraak voor een oriënterend gesprek bij de priester- en
diakenopleiding van ons bisdom:

www.vronesteyn.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:
Paasweekend: € 1186,25
Hartelijk dank voor uw bijdrage!

