Nieuws & Activiteiten
Terugblik Palmpasen
Wij hadden zo veel activiteiten gepland voor de
40-dagentijd, Palmpasen en de Goede Week.
Die gingen natuurlijk niet door…of toch?

DE KINDERBRUG
Informatieblad voor kinderen
in de Hartebrugkerk (ook in
samenwerking met de Sint Petrus
en Lam Gods ) Nr. 38 tussen Pasen en Pinksteren 2020
Lieve Ouders en Kinderen,
Paaszondag is misschien voorbij maar de Paastijd is net begonnen! De
Paastijd duurt 50 dagen en wordt met het grote feest van Pinksteren
afgesloten. Tijdens deze periode staat in elke kerk een prachtige
Paaskaars als symbool van de verrijzenis van Jezus,
het licht van de wereld. Elk jaar komt er een nieuwe
Paaskaars; als je goed kijkt zie het jaargetal 2020. De
Griekse letters A (alpha) en Ω (omega) betekenen
dat God het begin en het einde van alles is.

Winnaars van de
Palmpaaswedstrijd:
Beste Bakkers: Victor,
Nico en Marco
Mooiste stok: Max, Mylo,
Joël en Aileen
Beste processie: Febe
en Seph

Tussen Pasen en Pinksteren: een kleurrijke rozenkrans maken !
• Er zijn 50 dagen tussen Pasen en Pinksteren
• Dag 1 is Pasen, Dag 40 is Hemelvaart en Dag 50 is Pinksteren
• Er zijn 50 kleine kraaltjes in de kring van de Rozenkrans
Voor elke dag, beginnend met Pasen, kleur een klein kraaltje in,
zeg een Wees Gegroet Maria en denk aan iets waarvoor je “Dank
u wel!” aan God wilt zeggen. Na 50 dagen is de krans af!
Uiteraard mag je zelf een Rozenkrans bouwen bv van bloemen.
Voor de hele uitleg van Pastoor Smith, ga naar:
https://www.youtube.com/watch?v=UnXHmJccpNw&feature=yout
u.be

Wij

De Paaskaars in
de Hartebrug
mooi versierd
met bloemen

In deze editie van de Kinderburg vinden jullie tips
voor kinderwoorddiensten thuis. Voor elke zondag is
er een samenvatting van het Evangelie met de
bijhorende referentie zodat je het verhaal zelf in de
Bijbel kunt opzoeken. Uiteraard
zijn er ook links naar websites
waar je tips voor vieringen en
werkjes kunt vinden en de Mis
is altijd op televisie te volgen.
De winnaars van de Palmpasen
wedstrijd zijn bekend. Dank
jullie wel voor de inzendingen.
En om jullie op weg naar
Pinksterbloem
Pinksteren te helpen, heeft
Pastoor Smith iets leuks bedacht. Lees verder voor
meer informatie!
Veel liefs van het team xxxx

Tips voor Kinderwoorddiensten thuis
Zondag 19 april: 2de
zondag van Pasen
Op de eerste dag van
de week - de dag van
de ontdekking van het
lege graf - zijn de
leerlingen samen. Ze
hebben de deuren
gesloten, omdat ze bang waren. Plotseling staat Hij daar. Het eerste
woord wat Jezus spreekt is: ‘Vrede voor jullie’. Te midden van angst,
komt Jezus vrede brengen. (Johannes 20, 19-23)
Zondag 26 april: 3de zondag van Pasen
Jezus is gestorven en de leerlingen zijn heel
bedroevd. Twee van hen lopen naar huis, naar
het stadje Emmaus. Maar onderweg loopt er
een andere man met hun mee. Wie is hij? Ze
beginnen heel langzaam te begrijpen en dan…
(Lc. 24,13-35)
Zondag 3 mei: 4de
zondag van Pasen.
Goede Herder Zondag
Op de zondag van de
Goede Herder is het 'Roepingenzondag'. God roept
de mensen, zoals de herder zijn schapen. We lezen
vandaag over de goede Herder en de schapen die
Hem volgen. Zij weten dat ze Hem kunnen
vertrouwen, en de stem van de herder klinkt bekend en vertrouwd.
(Johannes 10, 1-10)
Op www.kinderwoorddienst.nl vind je voor elke zondag een miniviering voor thuis met het verhaal van de zondag en ideeën voor het
bewerken. Op www.samueladvies.nl vind je voor elke zondag een
kleurplaat, een puzzel voor de oudere kinderen en een werkje.

Zondag 10 mei: 5de
zondag van Pasen
De leerlingen van Jezus vragen zich af
hoe het verder moest als Jezus er niet
meer bij hen is. Jezus zet hen op de
goede we g. Hij heeft hen al zoveel
geleerd en ze kunnen gewoon doorgaan. Jezus noemt zichzelf ‘de
Weg’. Hij kan ook ons de weg wijzen. (Johannes 14, 1-12)
Zondag 17 mei: 6de zondag van Pasen
Jezus vertelt Zijn leerlingen dat Hij hen niet alleen zal laten. ‘Als jullie
van Mij houden, leef dan volgens Mijn
regels. En ik zal de Vader vragen om jullie
een nieuwe helper te geven: de Heilige
Geest. Die zal voor altijd bij jullie zijn.’
Vanaf nu gaan wij uitkijken naar de komst
van de Heilige Geest met Pinksteren.
(Johannes 14, 15-21)
Donderdag 21 mei:
Hemelvaart!
Jezus gaat terug naar Zijn Vader in de hemel. Hij
vertelt Zijn leerlingen dat ze iedereen over Hem
moeten vertellen. ‘En vergeet nooit,’ zegt Hij, ‘Ik
ben altijd bij jullie totdat de nieuwe wereld komt.’
(Mattheus 28, 16-20)
Zondag 24 mei: 7de zondag van Pasen
Jezus weet dat Zijn werk op aarde
voldaan is. Hij bidt tot Zijn hemelse Vader en Hij bidt voor
Zijn leerlingen die achter blijven. (Johannes 17, 1-11)
Zondag 31mei:
Pinksteren!
Hoera! Het is
Pinksteren, de
verjaardag van
de Kerk!

Wij vieren dat de Heilige Geest op
de leerlingen neerdaalde en hun
de moed gaven om over Jezus te
vertellen. En dat de Heilige Geest
ook in ons woont!.

