Nieuws & Activiteiten

DE KINDERBRUG (vakantie-editie)

Eerste Heilige Communie
Eindelijk hebben wij goed nieuws voor de kinderen die communie gaan
doen! Er is een nieuwe datum voor de viering gekozen: zondag 27
september. De voorbereidingen beginnen weer op woensdag 2
september. Verdere informatie wordt binnenkort door de coördinator,
Bas van Pampus, aan alle ouders gestuurd.

Heilig Vormsel
De vormselviering gaat
ook door. De bisschop
moet nog beslissen,
maar het wordt of
zaterdag 10 oktober of
zaterdag 7 november
in de Sint Petrus. De
ouders van de
vormelingen krijgen
binnenkort bericht van
de coördinator.

Nieuws voor de Misdienaars
Op zaterdag 12 september van 12.30 tot 16.15 uur is er een
misdienaarsdag voor alle misdienaars en junior acolieten in het bisdom
Rotterdam. Als slot vieren we de eucharistie met de bisschop en heeft
iedereen hierin een taak. Een leuke
gelegenheid om jongeren van andere
parochies te ontmoeten. Opgeven bij Cora
Gerlings: cwm.geerlings@gmail.com
Ook aan onze eigen misdienaarsuitje wordt
gewerkt. Meer informatie volgt t.z.t.

Informatieblad voor kinderen
in de Hartebrugkerk (ook in
samenwerking met de Sint Petrus
en Lam Gods ) Nr. 40 juli /augustus 2020
Lieve Ouders en Kinderen,
De vakantie is begonnen; ook voor de mensen die voor de
kinderwoorddiensten, Eerste Heilige Communie, lunches en andere
activiteiten zorgen. Hier op de foto zie je een deel van ons team het einde
van het seizoen aan het vieren. Het was
een bijzonder jaar met veel
uitdagingen, maar wij hebben een
leuke tijde gehad. Jullie ook?
Geniet van je vakantie en vergeet niet
een ansichtkaart naar ons te sturen!
Veel liefs van het team xxx
De kinderwoorddienst
gaat
tijdens
Veel liefs van
het
teamde
xxxx
zomervakantie door!
Op de volgende zondagen zijn er
kinderwoorddiensten tijdens de Mis van
11.15 uur in de Hartebrugkerk: 19 juli, 2
augustus en 16 augustus (onder
voorbehoud). De kinderen komen gewoon
met hun ouders naar de kerk en gaan aan
het begin van de viering met de
begeleiders naar de sacristie. De eerste
kinderwoorddienst van het nieuwe
seizoen is op zondag 6 september.

Zomerheiligen

Zomerprijzen!

26 juli: Joachim en
Anna

Doe je mee met onze zomerwedstrijd? Er zijn leuke prijzen
te winnen! Speel mee met ons ‘groene’ bingospel en doe
iets goeds voor het milieu. Hier zijn de spelregels:

Volgens traditie zijn Joachim
en Anne de ouders van Maria
en de grootouders van Jezus.
Ze hadden geen kinderen en
waren verdrietig. Op een dag
ging Joachim naar de woestijn
om te bidden. Daar vertelde
een engel hem dat hij en Anna
een bijzonder kind zouden
krijgen. Niet lang daarna,
kregen ze een baby. Die baby
was Maria, de moeder van
Jezus.

1) Kies een opdracht om uit te voeren. 2) Als je hem gedaan hebt, zet
een kruis in het vakje. 3) Als je een hele rij kruisen hebt, win je een prijs
5) Als de hele kaart vol is, win je een nog grotere prijs!
Hier in Leiden is er een hofje
genoemd na de H. Anna met zijn
eigen piepklein kapelletje. Zeker
de moeite waard om tijdens de
vakantie te bezoeken op de
Middelstegracht 2/4

16 augustus: De Heilige
Rochus, een pestheilige
In de tuin achter biercafé Olivier op
de Hooigracht 23 in Leiden, is er een
beeld van de Heilige Rochus te zien.
Eind 13de eeuw
trok hij als
pelgrim
naar Rome en in
verschillende Italiaanse steden
verzorgde
hij
zieken,
vooral
pestlijders. Zelf besmet, trok hij zich
terug in de natuur om te sterven,
maar er gebeurde een wonder! Elke
dag kwam een hond hem brood
brengen en hij is genezen.

Breng je kaart naar de kinderwoorddienst op 6 september of stuur hem
per mail naar vj.twist@kpnplanet.nl. Succes!
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