Nieuws & Activiteiten
Kindermarkt en collecte voor Zambia
De Zusters van het Heilig Hart van Jezus zorgen voor kinderen in een
zeer arme wijk van de stad Mbala in Zambia. In de 40-dagentijd
hebben de kinderen en
jongeren van de Hartebrug
een marktje gehouden en
ook gecollecteerd. Tijdens
de kinderwoorddienst
hebben de kinderen hun
eigen spaarpot voor deze
actie gemaakt. De totale
opbrengst was EUR 250!
Deze foto laats zien welke
mooie dingen wij hebben
verkocht. Het was een
feest voor het oog! Wij danken iedereen die mee heeft geholpen.

Vuurdoop en Vormsel
Op zaterdag 19 mei gaan 12 vormelingen van onze parochie naar
de Vuurdoop in de kathedraal in Rotterdam. Daar gaan ze een
boeiend programma volgen, vol vuur en vlam! Op zaterdag 9 juni
om 19.00 uur vindt de plechtige vormselviering in de Sint Petrus
Kerk plaats. Iedereen is van harte welkom om
tijdens deze Mis onze jonge vormelingen te
steunen. Van de Hartebrugkerk zal Friso ElinkSchuurman het sacrament ontvangen.

Kinderlunch in de Romanuszaal van de Hartebrugkerk
Alle kinderen zijn van harte welkom bij onze lekkere
kinderlunches na de Mis van 11.15 uur. De ouders
kunnen dan van een kopje koffie genieten. De
volgende lunches zijn op 6 mei en 3 juni
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Lieve Ouders en Kinderen,
Mei is de maand van fris groen en appelbloesem: een vrolijke
lente- en vakantiemaand. De maand mei heet ook “Mariamaand”
en is gewijd aan Maria de moeder van Jezus. Het is dan
gebruikelijk om beelden van Maria met
bloemen te versieren en de Rozenkrans
te bidden. Je kunt meer over Maria lezen
in de mei-editie van de Kinderhoek in
Rondom de Kerk.
In deze tijd van groei denken wij aan de
kinderen die een grote stap in hun geloof
zetten door hun Eerste Heilige
Communie te doen en aan de jonge
mensen die het sacrament van het
Vormsel binnenkort zullen ontvangen.
Geniet van de mooie lente en de vele activiteiten die wij speciaal
voor jullie hebben georganiseerd.
www.hartebrug.nl
Veel liefs van het hele team xx

vj.twist@kpnplanet.nl

Eerste Heilige Communie in de Hartebrug
Op zondag 20 mei, het hoogfeest van Pinksteren, zullen 9
kinderen hun eerste heilige communie doen. Voor Shaedon,
Elias, Juliette, Kosano, Julia, Lamar, Emilie, Robert, Alwin en
alle parochianen wordt het een bijzondere dag.

Kinderwoorddiensten tijdens de Mis van 11:15
in de Hartebrugkerk (Haarlemmerstraat 110)
6 mei: 6de zondag van Pasen
Het is bijna Hemelvaart, de dag waarop Jezus
naar de hemel ging. Jezus vraagt zijn leerlingen
om van elkaar te houden totdat Hij terugkomt.
Kunnen ook wij van elkaar houden tot Jezus
weer bij ons is?

20 mei: Pinksteren en Eerste Heilige
Communieviering (Gezinsviering)
Vandaag is het Feest van de Geest, het uur van
het vuur! Wij vieren de dag waarop de Heilige Geest in de vorm van
tongen van vuur op de apostelen neerdaalden. Het is dan ook de
verjaardag van de Kerk. Er is vandaag geen kinderwoorddienst omdat
er een feestelijke gezinsviering is.

Kinderwoorddiensten tijdens de Mis van 9:30
in de Maria Middelares (Rijndijk 283)
27 mei: Heilige Drie-eenheid en Eerste Heilige
Communieviering (Gezinsviering in plaats van KWD)
Heilige Drie-eenheid betekent God de Vader, Zoon en
Heilige Geest. Een God in drie personen. Vandaag gaan 3
kinderen hun eerste Heilige Communie doen. Eén groot
feest dus!

24 juni: Geboorte van Johannes de Doper
Wie was deze man die een mantel van
kamelenhaar droeg en sprinkhanen met
honing at? Wat was zijn relatie met Jezus en
waarom is hij zo belangrijk?
Tijdens de vieringen zingt kinderkoor “De Vlammetjes”.
Mee zingen? Neem dan contact op met Tammerly: tammerly@gmail.com

3 juni: Sacramentsdag
Deze zondag denken wij aan het laatste
avondmaal toen Jezus het brood brak en
zei: “Dit is mijn lichaam.” Wij vieren dat
Jezus heel dicht bij ons in de Heilige
Communie komt.

17 juni: 11de zondag door het jaar
Jezus vertelt de mensen dat het
Koninkrijk van God op een klein zaadje
lijkt. Vanuit dit zaadje komt een grote
boom met takken waarop de vogels
kunnen zitten. Grote dingen beginnen
heel klein!

1 juli: 13de zondag door het jaar
Tijdens de laatste kinderwoorddienst vóór de
zomervakantie is er een verrassing voor iedereen.
Maar wel in een andere kerk! Alle kinderen van de
regio komen bij elkaar in de Petruskerk voor een feest.

Catecheseclub Vriendjes van Franciscus
Ons motto
Liefde voor
God
Liefde voor
elkaar
Liefde voor
de natuur

Wij hebben al drie bijeenkomsten gehad in de
serie “de vijf zintuigen”. Maar als je mee wilt doen met de komende
sessies is dat geen probleem. De volgende bijeenkomsten worden op
zaterdag 26 mei en zaterdag 16 juni van 15.30 tot 17.00 uur gehouden
in de sacristie van de Hartebrugkerk, ingang Haarlemmerstraat 110.
De club is bedoeld voor kinderen van groep 5 t/m groep 7 maar broertjes
en zusjes vanaf groep 4 zijn ook welkom. Voor meer informatie kunt u
Victoria Twist bereiken op 071-5236556 of vj.twist@kpnplanet.nl

