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Zondag 11 augustus 2019
19e zondag door het jaar
11.15 uur – Eucharistieviering
Schola Cantorum

voorganger:

Pater Thijs Moons ofm.conv.

wisselende gezangen:
vaste gezangen:

Gregoriaans
8e mis

orgelmuziek voor de mis:

Präludium en Fuga in d, BWV 539 - J.S. Bach

bij het offertorium:

Adagio in b kl.t., KV 540 - W.A. Mozart

bij de communie:

Est-ce Mars - Jan Pieterszoon Sweelinck

na de zegen:

Präludium in G, BWV 568 - J.S. Bach

dirigent-organist:

Theo Goedhart

Misintenties voor de overledenen
George Gussenhoven
Soundos Beauty
Jan de Vriend
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
15 augustus

12.30 uur – Eucharistieviering
Maria Tenhemelopneming
Voorganger pater Leo van Ulden ofm.
Dameskoor o.l.v. Jeroen Pijpers

Zondag
18 augustus

11.15 uur Eucharistieviering
20e zondag door het jaar
Voorganger pastoor Walter Broeders
Hartebrugkoor o.l.v. Theo Goedhart

Ouderen soos in de Romanuszaal
Lange Mare 79

Op woensdag 14 augustus om 13.30 uur
Start de soos weer
Een gezellige middag voor iedereen!
U bent van harte welkom voor een spelletje
kaarten of sjoelen.
Wilt u zich als nieuwe bezoeker aanmelden?
Of meer informatie?
Neem dan contact op met Wilbert Hocks
Tel. 071 5314304
wjm.hocks@casema.nl

Maria Tenhemelopneming, 15 augustus
Met dit feest wordt herdacht dat de heilige maagd
Maria door God werd opgenomen in de hemel.
Hoewel het feest al sinds de 6e eeuw een belangrijke
plek binnen het geloof inneemt, verklaarde paus Pius
XII de Maria Tenhemelopneming pas in 1950 tot een
officieel katholiek dogma. De eerste vermelding van
de opneming van Maria in de hemel was afkomstig uit
het boek Liber Requiei Mariae dat waarschijnlijk begin
4e eeuw geschreven is. Het was vooral bekend binnen
de Oosterse Kerk waar de gelovigen toen ook al een
feest kende dat ze de Ontslapenis van de Moeder Gods noemden.
Binnen de kerk bestond nog veel onduidelijkheid over Maria en haar opneming in
de hemel. Zo wist eigenlijk niemand wanneer Maria precies naar de hemel was
gegaan en of zij dat deed toen ze nog leefde of nadat ze gestorven was. De Bijbel
geeft geen zekerheid over hoe Maria door God in de hemel werd opgenomen,
waardoor er veel ruimte was voor speculatie. In de 4e of 5e eeuw werd in het boek
De Obitu S. Dominae aan de hand van de Openbaring van Johannes uit het Nieuwe
Testament beweerd dat Maria levend en met haar hele lichaam naar de hemel ging.
Duidelijkheid kwam er nooit, maar vanaf eind 5e eeuw werd de verering van Maria
steeds belangrijker binnen de kerk. Paus Sergius I maakte rond 700 melding van het
feest en paus Leo IV erkende Maria Tenhemelopneming halverwege de 9e eeuw als
officieel katholiek feest.
In een feestelijk gezongen mis vieren wij dit feest
op donderdag 15 augustus om 12.30 uur.
Bij deze viering nemen we afscheid van het Dameskoor
en hun dirigent Jeroen Pijpers

Heel Leiden bakt?
Op 1 september wordt er in onze parochie een evenement georganiseerd
door de Regio Zuid (Hartebrug, Petrus en LAMGods)
rond het thema Laudato Si, Zorg voor de Schepping.
Er is die middag onder andere een High Tea in de Antoniuskerk.
De organisatie zoekt vrijwilligers die willen helpen met het bakken en
klaarmaken van cake, broodjes, hapjes etc.
Alles is welkom, bij voorkeur biologisch en diervriendelijk!
Wil je meedoen?
Meld je dan aan bij Victoria Twist
Tel. 06 34253984
vj.twist@kpnplanet.nl

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 4 augustus 2019
€ 307,40
Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage!

