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Zondag 8 juli
14e zondag door het jaar
11.15 uur – Eucharistieviering
Schola Cantorum
voorganger:

Pastoor Walter Broeders

wisselende gezangen:
vaste gezangen:

Gregoriaans
11e mis

voor de mis:

Allegro-vivace uit Symphonie V - Charles-Marie Widor

bij het offertorium:

Gott des Himmels und der Erden - Max Reger

bij de communie:

Cantilène religieuse - Théodore Dubois

na de zegen:

Final II - Charles-Marie Widor

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
Joop Juffermans
René van Oosten
Maria van Kampenhout-Schellekens
Margaretha Maria de Geest – Barends
Riet Jongmans – de Winter

Vieringen in de komende week
Donderdag
12 juli

12.30 uur – Eucharistieviering in de dagkapel
Heilige Irenëus, bisschop en martelaar
Misintentie: Voor een 53e verjaardag.
Voorganger pater Leo van Ulden ofm.
Daarna is er tot 13.30 uur gelegenheid voor een biechtgesprek

Zondag
15 juli

11.15 uur Eucharistieviering
15e zondag door het jaar
Voorganger pastoor Walter Broeders
Hartebrugkoor o.l.v. Theo Goedhart
13.00 uur Doopviering Aveline van der Burgt
Voorganger pater Leo van Beurden osc.

Activiteiten agenda
Maandag
9 juli

10.00 uur Lunchbijeenkomst Stichting Present Leiden/Radius

Woensdag
11 juli

19.45 uur Repetitie Schola Cantorum – Romanuszaal

Zaterdag
14 juli

10.30 uur Repetitie Schola Cantricum – Romanuszaal

20.15 uur Repetitie Hartebrugkoor – Romanuszaal

Ouderensoos met vakantie!
Woensdag 20 juni was de laatste soosmiddag van dit seizoen.
Na de vakantie beginnen wordt weer begonnen op
15 augustus.

Vorige week zondag 1 juli 2018 was onze kerk gesloten
Hoewel we zoveel mogelijk ruchtbaarheid hebben gegeven aan de
Eucharistieviering die vorige week niet in onze kerk maar in de Petruskerk werd
gehouden, hebben we toch een aantal mensen teleur moeten stellen. Wij bieden
hiervoor onze excuses aan. Het was naar aanleiding van het feest van Petrus en
Paulus een eenmalige uitzondering. U kunt van nu af aan weer iedere zondag op
ons rekenen in de Hartebrugkerk! Blijf welkom!

Bedevaart naar Kevelaer
Voor de 124e keer sinds de oprichting in 1894 wordt de jaarlijkse zomerbedevaart
naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer georganiseerd.
Eén of drie dagen pelgrimeren bij de Troosteres der Bedroefden is een bron van
troost en geloof. Tevens biedt het Genadeoord ook vele mogelijkheden voor contact
met medegeloofsgenoten en ontspanning. De bedevaart bestaat uit meerdere
traditionele liturgische plechtigheden.
1-daagse busreis op vrijdag 10 augustus 2018
Vertrek om 08.00 uur bij de Petruskerk, Lammenschansweg 140 Leiden
3-daagse busreis van donderdag 9 t/m zaterdag 11 augustus 2018
Vertrek om 10.15 bij de Petruskerk, Lammenschansweg 140 Leiden
Meer informatie over de bedevaart kunt u vinden in de folder die achter in de kerk
op het informatierek ligt. Voor deelname kunt u zich aanmelden tot 25 juli a.s.
Raadpleeg ook de website: www.bedevaart.nl
Haagse bedevaarten, tel. 010 4149577

Wereldjongerendagen 2019 in Panama
De Wereldjongerendagen (WJD) zijn het grootste jongerenevenement ter wereld.
Honderdduizenden jongeren uit de hele wereld komen samen om het Rooms
Katholieke geloof te vieren. Sinds 1984 vindt deze wereldwijde ontmoeting iedere
drie jaar plaats in of bij een grote stad, afwisselend in Europa en elders in de wereld.
Voor de eerste keer in de geschiedenis worden de Wereldjongerendagen gehouden
in Midden-Amerika, van 22 tot 27 januari 2019 in Panama-stad.
Iedereen tussen 18 en 30 jaar, gelovig of ongelovig, protestant of katholiek is van
harte welkom om met de Nederlandse reis ‘Discover your identity’ mee naar
Panama te gaan en de WJD te beleven.
Bezoek voor meer informatie of om je aan te melden: www.wjd.nl
Aanmelden kan tot uiterlijk 1 oktober 2018.

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 bij noodzaak eventueel 06 25198458
Onze pastoraal werkerMarlène Falke-de Hoogh,
is met verlof tot 1 oktober 2018
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 24 juni: € 337,10
Hartelijk dank voor uw bijdrage!

