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Zondag 9 september
23e zondag door het jaar
11.15 uur – Eucharistieviering
Schola Cantorum
voorganger:

Pater Leo van Ulden ofm.

wisselende gezangen:
vaste gezangen:

Gregoriaans
8e mis

voor de mis:

Suite 1 - Elias Bronnemüller

bij het offertorium:

Canzon V - Johann Jakob Froberger

bij de communie:

Es ist das Heil uns kommen her - Anonymus

na de zegen:

Toccata - Antoon Maessen

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
Joannes en Maria van Kampenhout
René van Oosten
Joannes en Maria van Kampenhout
Antonia Bik – van Haasteren
Margaretha Maria de Geest-Barends
Riet Jongmans – de Winter

Vieringen in de komende week
Donderdag
13 september

12.30 uur – Eucharistieviering in de dagkapel
Feestdag H. Johannes Chrysostomus
Voorganger pater Leo van Ulden ofm.
Daarna is er tot 13.30 uur gelegenheid voor een biechtgesprek

Zondag
16 september

11.15 uur Eucharistieviering en kinderwoorddienst
Terugkomviering Eerste Communicanten
24e zondag door het jaar
Voorganger pater Leo van Ulden ofm.
Gastkoor Vocaal Kwartet Sine Nomine

Activiteiten agenda
Maandag
10 september

20.00 uur Hartebrugberaad – Bijsacristie

Dinsdag
11 september

15.00 uur Repetitie Dameskoor - Romanuszaal

Woensdag
12 september

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

Vrijdag
14 september

11.00 uur Repetitie Sine Nomine - kerk

Zondag
16 september

09.00 uur Uitstapje Hartebrugkoor

Franciscaanse Kloosterweekenden
Tijdens een kloosterweekend verblijf je in een Franciscaans klooster en leef je mee
op het ritme van de broeders of zusters. Tussen de gebeden en maaltijden door
maak je onder begeleiding van twee personen kennis met, of verdiep je je verder in
het leven van Franciscus en Clara van Assisi. Het ruime aanbod aan
kloosterweekenden is verdeeld in introductie- en themaweekenden.
Tijdens de introductieweekenden maak je je samen met de andere deelnemers
(maximaal 9) op een laagdrempelige manier bekend met het leven van Franciscus.
Wie was die man? Wat bewoog hem? Waar lag zijn diepste verlangen? Hoe
inspireert zijn levenswijze ons nog in de 21 e eeuw? Daarbij gaat het niet zozeer om
kennisoverdracht maar veel meer om het beleven en ervaren van zijn nalatenschap.
Twee begeleiders zorgen dat het weekend in goede banen geleid wordt en geven
sturing aan de gesprekken en verdieping.
Data:
Voor de meest actuele data en een uitgebreid overzicht kijk je op de website:

www.kloosterweekend.nl

Kerkproeverij
In heel Nederland worden in het weekeinde van 15/16 september mensen
uitgenodigd om eens te komen ‘proeven’ in de kerk. Hoe ‘smaakt ‘eigenlijk een
kerkdienst? Ook in de Hartebrug is iedereen welkom, maar dat geldt eigenlijk altijd
voor iedere zondag en ook voor iedere donderdag!
Smaakt het naar meer…?
Dan is er ook nog de Alpha cursus. Het christelijk geloof eigentijds en vrijblijvend
verkennen op 10 maandagavonden en een zaterdag.
Opgave en info: info@rk-alphacentrum.nl
Zie ook www. hoevindjeGod.nl
Of de internetcursus: www.waromJezus-katholiek.nl

Vredeswake 2018
Thema van de Vredesweek 2018 luidt: Generaties voor Vrede!
Door de generaties heen, in wat voor situatie dan ook, staan steeds weer mensen op
voor vrede. Daarom is gekozen voor het thema: Generaties voor Vrede! Oud en
jong kunnen veel aan elkaar hebben op weg naar een vreedzame wereld.
Vrijdag 21 september 2018
16.00 – 17.00 uur
Stadhuisplein
Leiden

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
Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 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 werker Marlène 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
Museum Greccio: Jan van Loon, www.museumgreccio.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 2 september: € 374,45
De misdienaars en acolieten hebben € 212,80 opgehaald voor hun uitje.
Ze hebben een leuke dag gehad! Hartelijk dank voor uw bijdrage!

