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Zondag 7 oktober
Thema: Heilige Franciscus
11.15 uur – Eucharistieviering en kinderwoorddienst
Hartebrugkoor
voorganger:

Pater Leo van Ulden ofm.

wisselende gezangen:
vaste gezangen:

Gregoriaans
Missa simplex - Rihards Dubra

voor de mis:

Troisième Choral - César Franck

bij het offertorium:

Samenzang: Almachtige, algoede Heer (zie bijlage)

bij de communie:

Orgel: Twee Magnificat fuga's - Johann Pachelbel
Koor: Cantico di frate sole - Theo Goedhart (zie bijlage)

na de zegen:

Toccata - Aloys Claussmann

organist:
dirigent:

Jan Verschuren
Theo Goedhart

Na afloop van de Eucharistieviering is er koffiedrinken in de Romanuszaal
After mass you are welcome in the Romanuszaal for a cup of coffee

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
Antonia Bik – van Haasteren
Marieke en Joop Juffermans
Paulus van Dam
Familie Klein
Ouders Barning – Overduin
Truus Neuteboom – Hoogland
Ger Marcellis

Vieringen in de komende week
Donderdag
11 oktober

12.30 uur – Eucharistieviering in de dagkapel
Donderdag in week 27 door het jaar
Voorganger pater Leo van Ulden ofm.
Daarna is er tot 13.30 uur gelegenheid voor een biechtgesprek

Zondag
14 oktober

11.15 uur Eucharistieviering
28ste zondag door het jaar
Voorganger pastoor Walter Broeders
Schola Cantorum o.lv. Theo Goedhart

Activiteiten agenda
Zondag
7 oktober

12.15 uur Koffiedrinken en kinderlunch – Romanuszaal
14.00 uur Repetitie BiBi ensemble - Romanuszaal

Dinsdag
9 oktober

10.15 uur Bezoek basisschool Woutertje van Leyden - kerk
15.00 uur repetitie Dameskoor – Romanuszaal

Woensdag
10 oktober

13.00 uur Ouderen Soos – Romanuszaal
19.45 uur repetitie Schola Cantorum – Romanuszaal
20.15 uur repetitie Hartebrugkoor – Romanuszaal

Zaterdag
13 oktober

09.30 uur Groepsrepetities Hartebrugkoor – Romanuszaal

Heilige Franciscus († 4 oktober 1226)
Het Zonnelied
Vandaag, op zondag 7 oktober, staat onze zondagviering nog in het teken van de
heilige Franciscus. Wij gedenken deze heilige in gebed en gezang. Het koor zingt
het Zonnelied dat in het Italiaans, in Umbrisch dialect, werd geschreven.
Franciscus schreef dit gebed aan het einde van zijn leven vermoedelijk in de lente
van het jaar 1225, toen hij zwaar ziek lag in San Damiano.
Het Zonnelied bezingt de schepping in termen van broeder en zuster. Opmerkelijk
is dat hij in het loflied niet alleen de mooie aspecten van de schepping weergeeft,
maar ook ziekte en zelfs dood een plaats in het leven van de christen weet te geven.
Met elkaar zingen we dan ook nog het lied: ‘Almachtige, algoede Heer’ dat door
Helene Nolthenius werd geschreven naar aanleiding van het Zonnelied van
Franciscus en dat op muziek werd gezet door de franciscaan Eliseus bruning.
U vindt de tekst en muziek in het bijgevoegd blad.

Wegwijzers
Onder deze titel zijn er in het afgelopen jaar 60 artikelen in het Leidsch Dagblad
verschenen over allerlei verschillende kerkdiensten en religieuze bijeenkomsten in
onze omgeving. Ook onze Hartebrugkerk werd in deze serie opgenomen en na een
bezoek aan onze zondagviering werd door Jos van Duinen een artikel geschreven.
Op 13 oktober komt er een boekje uit waarin alle 60 artikelen uit het Leidsch
Dagblad zijn opgenomen. U zult het vast leuk vinden om het stuk over de
Hartebrugkerk terug te lezen in een fraai vormgegeven boekje. Maar ook is het
aardig om nu eens te zien wat er bij al die andere groepen in Leiden, Alphen, de
Bollenstreek en omgeving gebeurt. Het boekje kost 15 euro.
De presentatie vindt plaats op zaterdag 13 oktober om 15.30 uur
bij boekhandel De Kler in de Breestraat
U bent van harte welkom!

Pater Ton Peters is verhuisd
Eind september heeft onze voormalig pastoor Ton Peters afscheid genomen van het
klooster in Utrecht. Hij woont nu in het Franciscushuis te ’s-Hertogenbosch.
Namens de Hartebrug hebben wij hem daar welkom geheten met een mooi boeket
bloemen. Zijn adres is nu:
Van der Does de Willeboissingel 12
5211 CB ’s-Hertogenbosch.

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 30 september: € 207,90
Hartelijk dank voor uw bijdrage!

