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Zondag 23 september
25e zondag door het jaar
11.15 uur – Eucharistieviering
Schola Cantorum
voorganger:

Pastoor Walter Broeders

wisselende gezangen:
vaste gezangen:

Gregoriaans
11e mis

voor de mis:

Praeludium en fuga, c-klein - Johann Sebastian Bach

bij het offertorium:

Echofantasie, eolisch - Jan Pieterszoon Sweelinck

bij de communie:

Adagio uit 3e Sonate - Alexandre Guilmant

na de zegen:

Dance Rhytmique - Ronald de Jong

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
Quirino Jusay
Sofia Jusay

Vieringen in de komende week
Dinsdag
25 september

15.00 uur – Huwelijksviering Simone Mens & Martin Bisaki
Voorganger pastoor Walter Broeders
Dameskoor o.l.v. Jeroen Pijpers

Donderdag
27 september

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

Zondag
30 september

11.15 uur Eucharistieviering
26e zondag door het jaar
Voorganger pastoor Walter Broeders
Schola Cantorum o.lv. Theo Goedhart

Activiteiten agenda
Zondag
23 september

13.00 uur Nationale ontmoetingsdag Zonnebloem – Romanuszaal

Woensdag
26 september

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

Zaterdag
29 september

09.30 uur Repetitiedag Hartebrugkoor – Romanuszaal

AED in de kerk
Het bestuur van de Parochie Petrus en Paulus heeft voor al onze kerkelijke
locaties in Leiden, Zoeterwoude en Stompwijk AED’s aangeschaft.
Wat is een AED?
Een automatische externe defibrillator (AED) of hartstarter is een draagbaar toestel
dat wordt gebruikt bij de reanimatie van een persoon met een hartstilstand
(circulatiestilstand). Indien de hartstilstand het gevolg is van bepaalde
levensbedreigende ritmestoornissen kan een elektrische schok van een AED het
gestoorde hartritme doen stoppen. Dan krijgt het normale hartritme de kans om de
controle terug over te nemen. In tegenstelling tot een gewone (manuele)
defibrillator werkt een AED automatisch en kan ze daarom ook door niet-getrainde
personen gebruikt worden in een noodsituatie.
Het toestel is rechts vóórin de kerk geplaatst naast het blusmateriaal aan de wand.
We hopen natuurlijk dat we het nooit hoeven te gebruiken maar in geval van nood
kan het door iedereen, echter bij voorkeur voor iemand met een EHBO-diploma,
gebruikt worden. Bovendien hebben enkele mensen van onze vrijwilligers een extra
training voor de bediening van het toestel gevolgd.

Publieksdag Brielle
Zaterdag 29 september – toegang gratis
In 2018 is het 450 jaar geleden dat de Tachtigjarige Oorlog begon. Veel musea en
archieven besteden aan dit historische feit aandacht. Zo zal er in dit najaar een
televisieserie en tentoonstelling gehouden worden waarin belangrijke plaatsen aan
bod komen waaronder Den Briel. Op 29 september is er een unieke voorproef van
het programma in de Bedevaartskerk, Sint Catharijnekerk en het Historisch
Museum Den Briel. Voor meer informatie: www.80jaaroorlog.nl

Vrede en alle goeds!
De Franciscaanse ledenorde OFS nodigt u van harte uit voor een viering
ter gelegenheid van het feest van de heilige Franciscus.
Zoals gewoonlijk willen wij ook dit jaar in Leiden het leven en sterven van
Franciscus herdenken en ons door zijn levenswijze en spiritualiteit
laten inspireren en bemoedigen. Wij doen dit op
donderdag 4 oktober aanstaande
om 19.30 uur in de wijkkerk Maria Middelares, Rijndijk 283 Leiden.
Na de dienst bent u van harte welkom om elkaar te ontmoeten en wat na te praten
bij een kopje koffie/thee met franciscaanse amandelkoekjes!

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 16 september: € 272,70
Hartelijk dank voor uw bijdrage!

