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Zondag 14 juli 2019
15e 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:

Praeludium en fuga, fis-klein - Dietrich Buxtehude

bij het offertorium:

Charackterstück nr. 3 - Felix Mendelssohn-Bartholdy

bij de communie:

Cantabile - César Franck

na de zegen:

Fuga C-dur, BWV 547.2 - Johann Sebastian Bach

organist:
dirigent:

Jan Verschuren
Theo Goedhart

Misintenties voor de overledenen
Soundos Beauty
Jan de Vriend
Pater Kees van Haasteren
Elly Degger
Eric Creyghton
Wim Uijlenbroek
Margaretha Maria de Geest – Barends
Riet Jongmans – de Winter
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
Jacomijn van Duin

Vieringen in de komende week
Donderdag
18 juli

12.30 uur – Eucharistieviering in de dagkapel
Donderdag in week 15 door het jaar
Voorganger pater Leo van Ulden ofm.
Daarna is er tot 13.30 uur gelegenheid voor een biechtgesprek

Zondag
21 juli

11.15 uur Eucharistieviering
16e zondag door het jaar
Voorganger pater Leo van Ulden ofm.
Hartebrugkoor o.l.v. Theo Goedhart

Vakantie!
De activiteitenkalender is bijna leeg!
Aanstaande woensdag is de laatste repetitie van het
Hartebrugkoor. Zij beginnen weer op woensdag 21
augustus met het nieuwe repertoire. Op zondag gaan de
gezongen vieringen gewoon door.
Er zijn geen kinderwoorddiensten in de vakantie. Geen
ouderensoos, vergaderingen en bijeenkomsten.
Het secretariaat zal wellicht ook niet altijd volledig bemand zijn, maar ingesproken
berichten en e-mails worden wel behandeld.
We wensen u allen een mooie en ontspannen zomertijd toe!

Groene Hart bedevaart naar Kevelaer
De Federatie HH. Clara en Franciscus, R.K. Groene Hart organiseert dit jaar een
bedevaart op 2, 3 en 4 september.
Het thema luidt:
Heer, tot wie zouden wij anders gaan?
Iedereen is genodigd om mee te gaan en te genieten van deze drie mooie dagen. Als
u wat op leeftijd bent, nodig dan ook één van uw kinderen uit. De reis is geschikt
voor alle leeftijden. Naast de mooie vieringen is er ook gelegenheid voor goede
gesprekken, ontspanning en gezelligheid.
De kosten voor de reis bedragen € 50
Het vervoer is per bus. Hotel en verblijfkosten komen daar nog bij.
Voor verdere informatie en aanmelding: Wim Barning ofs. 06-53712650
De informatiefolder met het volledige programma vindt u in het informatie-rek
achter in de kerk.

Een bloemetje! Voor wie?
In onze Hartebrugkerk bestaat al jarenlang de goede traditie om op zondag een
parochiaan met een bloemetje te verrassen. Dat kan zijn om iemand een steuntje in
de rug te geven of te feliciteren bij een feestelijke gebeurtenis.
Weet u iemand in uw familie of omgeving die u graag een bloemetje zou willen
gunnen?
Laat het ons weten bij het secretariaat:
tel. 071 5120401 of hartebrugkerk@kpnmail.nl

Hulp gevraagd !
De schoonmaakploeg van de Hartebrug is dringend op zoek naar versterking!
Wij zoeken vrijwilligers, die bereid zijn om bij toerbeurt mee te helpen onze kerk
schoon te maken.
Heeft u interesse?
Schrijf dan uw naam en telefoonummer op een briefje
t.a.v. Liesbeth Ammazzini en doe dit in de brievenbus
van de pastorie: Haarlemmerstraat 106 of stuur een
mailtje naar het secretariaat: hartebrugkerk@kpnmail.nl
Wij nemen dan graag contact met u op!

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 dringende noodzaak 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 7 juli 2019
€ 398,75
Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage!

