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Zondag 21 juli 2019
16e zondag door het jaar
11.15 uur – Eucharistieviering
Hartebrugkoor
voorganger:

Pater Leo van Ulden ofm.

wisselende gezangen:
vaste gezangen:

Gregoriaans
Messe responsoriale - Joseph Gelineau

voor de mis:

Sonata da Chiesa - Hendrik Andriessen

bij het offertorium:

Lead me, Lord - S.S. Wesley
Orgelminiatuur D-groot - Flor Peeters

bij de communie:

Andante uit Grande Pièce Symphonique –
César Franck
Ave verum corpus - Ernest Chausson

na de zegen:

Sortie - Théodore Dubois

organist:
dirigent:

Jan Verschuren
Theo Goedhart

Misintenties voor de overledenen
George Gussenhoven
Soundos Beauty
Jan de Vriend
Pater Kees van Haasteren
Ger Marcellis
Marie-José Schils-Rommens
Jürgen Leiss
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
Dinsdag
23 juli

11.00 uur – Uitvaartdienst dhr. George Gussenhoven
Voorganger pastoor Walter Broeders
Dameskoor
Na afloop condoleance in de Romanuszaal

Donderdag
25 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
28 juli

11.15 uur Eucharistieviering
17e zondag door het jaar
Voorganger pastoor Walter Broeders
Schola Cantorum o.l.v. Theo Goedhart

Museum Greccio
Het museum Greccio dat gehuisvest is onder de Hartebrugkerk is in de
vakantieperiode gesloten. Wilt u toch wat zien? Bezoek dan eens hun website
beeldbankgreccio.nl. Deze beeldbank bestaat uit een verzameling van ruim 8000
bid- of devotieprentjes van overleden Belgische en Nederlandse religieuzen, zowel
mannen als vrouwen tussen 1759 en heden. Uw vragen, opmerkingen of suggesties
worden zeer op prijs gesteld. Ook bidprentjes zijn van harte welkom bij Jan van
Loon sr. (archivaris Museum Greccio en beheer beeldbank bidprentjes).
Bij voorbaat dank! Het correspondentieadres is:
Museum Greccio p/a Lorentzkade 77, 2313 GE Leiden.

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.

Franciscaanse Beweging
te gast bij de broeders van Huijbergen op woensdag 11 september 2019
De congregatie van de broeders is sinds 1852 in Huijbergen gevestigd. Daarvoor
was het klooster gedurende 570 jaar van de Wilhelmietenorde.
In hun klooster, tuin en museum wordt een kijkje geboden in het leven van de
broeders toen en nu. We zien hoe ze hun erfgoed doorgeven en verbinden met
vragen uit de samenleving.
Laat je inspireren en ga mee!
Aanmelding bij de Franciscaanse beweging – 073 6131340
info@franciscaansebeweging.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.
Wilt u ons helpen?
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 14 juli 2019
€ 309,70
Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage!

