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Zondag 23 december 2018
Vierde zondag van de Advent
11.15 uur – Eucharistieviering en kinderwoorddienst
Schola Cantorum
voorganger:

Pastoor Walter Broeders

wisselende gezangen:
vaste gezangen:

Gregoriaans
17e mis

voor de mis:

"O Heiland, reiss die Himmel auf" - Folkert Grondsma

bij het offertorium:

Adventslied "Rorate caeli"

bij de communie:

Nu sijt willecome, Jesu, lieven Heer - Flor Peeters

na de zegen:

Toccatina 'In dulci jubilo' - Hendrik Andriessen

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
Jacomijn van Duin
Joannes en Maria van Kampenhout
Enrico Boerci
Gino Dario Socci
Margaretha Maria de Geest – Barends
Riet Jongmans – de Winter

Vieringen in de kerstweek

Maandag
24 december
Kerstavond

21.30 uur – Nachtmis
Voorganger pater Leo van Ulden ofm.
Harteburgkoor o.l.v. Theo Goedhart

Dinsdag
25 december
1e Kerstdag

11.15 uur – Eucharistieviering
Voorganger pastoor Walter Broeders
Hartebrugkoor o.l.v. Theo Goedhart
13.00 uur – Kindje wiegen
Verhalen en kerstliedjes bij de kerststal voor gezinnen met kleine
kinderen. Onder leiding van pastoor Walter Broeders en de
werkgroep kinderwoorddienst.

Donderdag
27 december

12.30 uur – Eucharistieviering in de kerk
Donderdag in week 3 van de Advent
Voorganger pater Leo van Ulden ofm.
Daarna is er tot 13.30 uur gelegenheid voor een biechtgesprek

Zondag
30 december

11.15 uur Eucharistieviering
Heilige Familie
Voorganger pater Leo van Ulden ofm.
Schola Cantorum o.l.v. Theo Goedhart

Kerstsamenzang in de Petruskerk Lammenschansweg
zondag 23 december om 16.00 uur
Kerstverhaal en traditionele kerstliederen ook voor kinderen.
Met medewerking van de koren uit de Petruskerk en Lam Gods locatie.
Na afloop Glühwein of warme chocolademelk.
Toegang gratis.
Na afloop collecte voor Jongerenhospice Xenia Leiden.

Adventsactie
Hulp aan straatkinderen in Rwanda en hun gezinnen
In Rwanda zijn er nog steeds veel straatkinderen, terwijl de welvaart van het land
toeneemt. Veel gezinnen leven in extreme armoede door de trek van boeren naar de
voorsteden, de gevolgen van aids en toenemende werkloosheid. Zij kunnen
onmogelijk voorzien in de basisbehoeften van hun kinderen: voedsel, opvoeding en
medische zorg. Vaak zijn de kinderen bovendien slachtoffer van misbruik, geweld
of mishandeling. Leven op straat lijkt dan een oplossing.
Met de Adventsactie steunen wij de organisatie CECYDAR die al sinds 1992
straatkinderen in Kigali opvangt en zorgt dat de kinderen eten, kleding, medische
en psychische zorg en onderwijs krijgen.
In de komende kerstvieringen vragen wij u
een extra bijdrage voor de Adventsactie in de collecte.

Gratis parkeren op parkeerterrein Haagweg
Tijdens de nachtmis en op eerste kerstdag kunt u gratis parkeren en vervoerd
worden naar de kerk, na afloop wordt u terug gebracht naar de parkeerplaats.
Lever vóór aanvang van de mis op die dag uw parkeerticket in
bij een van onze collectanten en u ontvangt een gratis uitrij-kaart!

Museum Greccio open
Museum Greccio toont weer een mooie verzameling kerstgroepen
uit binnen- en buitenland.
Het museum is open op Eerste Kerstdag na de mis en op
30 december en 6 januari.
Kom kijken …. u bent van harte welkom!

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
Pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh,
Bereikbaar op dinsdag, woensdag en vrijdag: pwmarlenefalke@hotmail.com
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 december € 264,75
Heel veel dank voor uw bijdrage!

