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DE KINDERBRUG

Kinderen en jongeren verkopen
lekkere dingen voor een goed doel
Op 7 april hebben wij 152 euro
opgehaald met het marktje achterin de
kerk. Tegelijkertijd hebben de kinderen
een deur-collecte gehouden die 112
euro heeft opgeleverd. Het geld gaat
naar de waterprojecten van de
Vastenactie in Azië en Afrika. Doel van
deze projecten is mensen te voorzien
van schoon drinkwater. Ons “dichtbij”
project was zelf minder water gebruiken. Is het je gelukt?
Vormselviering op zaterdag 8 juni om 19 uur in onze
parochiekerk de Sint Petrus
Op de vooravond van het Hoogfeest van Pinksteren komt onze
bisschop, monseigneur Hans van den Hende, het sacrament van
het Vormsel aan de jongeren van onze parochie toedienen. Wij
hebben dit jaar 11 vormelingen van de Hartebrugkerk! Wij wensen
Corinna, Elyanor, Espen, Luca, Martine, Meliza, Milan, Naud, Noa,
Sophia en Victoria een fijne viering. Iedereen is van harte welkom
om tijdens deze Mis onze jonge vormelingen te komen steunen.

Gebed
Kom Heilige
Geest! Vul ons
hart met het vuur
van Uw liefde.
AMEN

Informatieblad voor kinderen
in de Hartebrugkerk (ook in
samenwerking met de Sint Petrus
en Lam Gods ) Nr. 32 mei/juni 2019
Lieve Ouders en Kinderen,
In de tijd na Pasen begint alles te bloeien; ook de kleine witte
klaver met zijn drievoudige blad. Dit doet ons denken aan de
Heilige Drie Eenheid wiens feest wij op 16 Juni gaan vieren. De
Keltische heilige, Sint Patrick, heeft het
klaverblad gebruikt om de Ieren te
vertellen over de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest: drie personen in één God!
Het is ook een bijzondere tijd voor onze

Wij eerste communicantjes en vormelingen. Wij vragen
om de zegen van God de Vader, Zoon en Heilige Geest over
deze jonge mensen.
Een mooie Paastijd toegewenst en veel liefs van het team!
xxxx
x

PS. Op zondag 30 juni vieren wij ons regio-feest. Meer informatie volgt!
Eerste Heilige Communie in de Hartebrug en Maria Middelares

Maaike en Nicolien zijn de laatste
maanden bezig geweest met het
voorbereiden van de 15 eerste
communicanten van de Hartebrug en
Maria Middelares. De feestelijke
vieringen worden gehouden op zondag 12 mei in de Hartebrug en op
zondag 26 mei in de Maria Middelares.

Kinderwoorddiensten tijdens de Mis van 11:15
in de Hartebrugkerk (Haarlemmerstraat 110)

Kinderwoorddiensten tijdens de Mis van 9:30
in de Maria Middelares (Rijndijk 283)

Zondag 5 mei: 3de zondag van Pasen De
leerlingen gaan vissen. Ze zijn verdrietig
omdat Jezus niet meer bij hen is. In de
ochtendschemering zien ze iemand op het
strand. Wat gebeurt er dan?

Zondag 26 mei: 6de zondag van Pasen Op deze zondag kijken wij uit
naar de feesten van Hemelvaart en Pinksteren. Maar het is ook een
groot feest voor de 4 kinderen die vandaag hun eerste Heilige
Communie gaan doen.

Zondag 19 mei:
5de zondag
van Pasen
Jezus geeft zijn leerlingen een nieuwe regel:
“Houd van elkaar zoals ik van jullie
gehouden heb.”
Zondag 2 juni: 7de zondag van Pasen
Jezus bidt voor Zijn leerlingen en iedereen die in Hem zal geloven. Ook
voor ons dus.
Zondag 16 juni: Heilige Drie Eenheid
Hoe kan het zijn dat er één God is maar drie
personen? En wie is de Heilige Geest?
Zondag 30 juni: 13de zondag door het jaar
Op weg naar Jeruzalem ontmoet Jezus een paar
mensen die Hem willen volgen. Maar zijn ze
geschikt? Vandaag zijn de kinderen van de Petrus en Lam Gods ook bij
ons in de Hartebrug. Welkom!
Zondag 7 juli: 14de zondag door het jaar
Jezus stuurt 72 leerlingen op reis. Wat
mogen ze mee nemen? Ga jij zelf binnenkort op reis? Fijne vakantie!

Kinderlunch in de Romanuszaal van de Hartebrug
Alle kinderen zijn van harte welkom bij onze lekkere
kinderlunches na de Mis van 11.15 uur. De volgende
lunches zijn op 5 mei, 2 juni en 7 juli.

Zondag 23 juni: Sacramentsdag
Een grote menigte volgt Jezus en luistert
naar Zijn woorden. Tegen het avond
kreeg iedereen honger maar niemand
had iets te eten mee gebracht. Of toch..?
Tijdens de vieringen zingt kinderkoor “De
Vlammetjes”. Wil je mee zingen? Neem dan contact
op met Tammerly: tammerly@gmail.com

Bijeenkomsten Catecheseclub
De Vriendjes van Franciscus
Wij gaan verder met de zeven dagen
van het Scheppingsverhaal. In de
volgende bijeenkomsten hebben wij
het over Tijd en Feestdagen,
Zeemonsters en Mens en Dier.
De laatste twee bijeenkomsten van
het seizoen worden gehouden op de
zaterdagen 25 mei en 22 juni van
15.30 tot 17.00 in de sacristie van de
Hartebrugkerk, Haarlemmerstraat
110. Meer informatie via Victoria
Twist: vj.twist@kpnplanet.nl

