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Hier ze je de kinderen
tijdens het Franciscusfeest op 6 oktober. Ze
dragen allemaal een
zonnebloem ter ere
van de geliefde heilige.

Lieve Ouders en Kinderen,

Sinterklaas-special met de
Vriendjes van Franciscus
“Liefde voor God, Liefde voor
elkaar, Liefde voor de natuur.”
Ons thema dit jaar is de elementen en vandaag is VUUR aan de beurt.
Wij hebben iets heel leuks bedacht: Wij gaan een kookklas houden en
voor Sinterklaas bakken! Iedereen is welkom in de Romanuszaal,
Lange Mare 79 op zaterdag 16 november van 15.30 tot 17.00 uur.
Meer informatie via vj.twist@kpnplanet.nl (Victoria).

Wij houden onze grote
Adventsactiviteit op zaterdag 14
december van 14.00 tot 15.30 in de
Romanuszaal.
Deze activiteit is voor kinderen van alle
leeftijden. Wij steken de adventskaarsjes aan en beginnen met een
boeiende interactieve sessie. Daarna is
er een grote keuze aan activiteiten
zoals kerstkaarten en decoraties
maken. In de pauze serveren wij
limonade met kerstkoekjes.

In de donkere maand november geeft vuur ons warmte en licht. Tijdens
hun bijeenkomst op 16 november gaan de Vriendjes van Franciscus dit
element bewonderen. Met de schoenendoosactie op
17 november hopen wij een beetje licht en warmte bij
Anderen te brengen. En op het feest van Christus
Koning is er een filmmatinee voor jong en oud.

Wij

Advent begint dit jaar stipt op 1
december. Als voorbereiding op het
hoogfeest van Kerstmis is er iedere zondag kinderwoorddienst, wij houden een grote Adventsactiviteit in
de Romanuszaal en een marktje voor de Adventsactie.
Je kunt meer over alle activiteiten vóór en rond Kerst in
dit nummer van de Kinderbrug lezen.
Wij wensen jullie een fijne tijd! Veel liefs van het team xxx

Oproep Eerste Heilige
Communie en vormsel 2020

Wij nodigen de kinderen uit die in
groep 4 of hoger zitten en volgend
jaar hun eerste Heilige Communie
willen doen. Kinderen die in groep 8
of hoger zitten, mogen het
sacrament van het Vormsel
ontvangen. U mag uw kind alvast
aanmelden bij ons secretariaat:
hartebrugkerk@kpnmail.nl

Filmmatinee op 24 november
(Christus Koning) om 13.00
uur in de Romanuszaal
Iedereen is welkom op deze
voorstelling van De Leeuwenkoning
(2019), een verhaal over de jonge
Simba die moet
leren wat het
betekent om
een echte
koning te zijn.

Kinderwoorddiensten tijdens de Mis van 11:15
in de Hartebrugkerk (Haarlemmerstraat 110)
Zondag 3 november: 31ste zondag door het jaar
Sommige mensen doen alles om Jezus te kunnen
zien. Ook Zacheüs die in een boom klom! Vandaag
gaan wij een kaars opsteken en bidden voor
mensen die zijn overleden, dat ze bij God in de
hemel mogen zijn.
Zondag 17 november:
Wereldgebedsdag voor de armen
Kunnen wij iets doen om arme mensen
te helpen? Ik denk het wel! Wij horen
het verhaal van Sint Maarten.

“Advent” betekent “de komst”, de komst van Jezus met Kerst
Daarom is er op iedere zondag van de Advent kinderwoorddienst
Op Zondag 1 december (1 Advent) krijgt ieder
gezin een adventskaars om de dagen tot
Kerstmis af te tellen. Zondag 8 december (2
Advent) Elke zondag leest een kind een gedicht
en stekt de grote adventskaars in de kerk aan.
Zondag 15 december (3 Advent) Wij delen onze
vreugde met anderen. Vandaag verkopen wij voor de Adventsactie.
Zondag 22 december (4 Advent) Maria en Josef zijn onderweg!
Kerstmis, 25 december is er geen kinderwoorddienst. Dan zitten alle kinderen bij hun ouders in
de kerk. Om 13.00 uur is er Kindjewiegen voor
de allerkleinsten! Op Zondag 5 januari 2020
(Drie Koningen) is er wél Kinderwoorddienst.

Lunch in de Romanuszaal van de Hartebrug
Alle kinderen en jongeren zijn van harte welkom bij onze
lekkere kinderlunches na de Mis van 11.15 uur. De volgende
lunches zijn op 3 november, 1 december en 5 januari.

Kinderwoorddiensten tijdens de Mis van 9:30
in de Maria Middelares (Rijndijk 283)
In de Maria Middelares zijn er kinderwoorddiensten (met
kinderkoor) op de volgende zondagen:
23 nov: Hoogfeest van Christus Koning
Op deze laatste zondag van het kerkelijk
jaar horen wij dat Jezus een
koning is. Maar uiteraard geen
gewone.

8 dec: 2de zondag in de Advent
Vandaag horen wij over Johannes de Doper. Wie is hij?

Gezinsvieringen op Kerstavond 24 december
Sint Petruskerk om 19.00 uur
Maria Middelares om 19.00 uur
Kindjewiegen op 25 december
Het Kerstverhaal met liedjes voor kinderen 0-6 jaar.
Sint Petrus om 12.00 uur Hartebrug om 13.00 uur
Hulp voor
Moeders en
kinderen
Slechte economische omstandigheden, oorlogen
en klimaatverandering veroorzaken problemen die
vooral vrouwen en kinderen treffen. Daarom
steunt Adventsactie projecten die zich richten op
hulp aan deze kwetsbare groepen. In de Hartebrug
gaan wij geld inzamelen door te collecteren en door
een marktje te houden op zondag 15 december.
Wil je iets bakken, knutselen of doneren? Neem
contact op met Victoria op vj.twist@kpnplanetnl .

