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samenwerking met de Sint Petrus
en Lam Gods ) Nr. 42 november 2020
Lieve Ouders en Kinderen,
De klok is een uur teruggezet en wij kijken uit naar de gezellige
wintermaanden. Ook als het buiten donkerder wordt, is het binnen knus
en warm en wij hebben leuke activiteiten voor alle leeftijden bedacht.

Hier zie je onze Eerste Heilige Communicantjes aan het einde van
de viering op 27 september. Gefeliciteerd!
Vormselviering op 7 november in etappen
Vanwege de coronaregels zal onze bisschop,
Mgr. Hans van den Hende, voorgaan in maar
liefst drie vormselvieringen op 7 november!
Voor de tieners is er een gebedsviering om
15.00 uur in de Sint Petrus en nog een om
16.30 uur in de Hartebrug. De volwassenen worden tijdens de
Eucharistieviering om 19.00 uur in de Sint Petrus gevormd.
Oproep Eerste Heilige Communie en vormsel 2021
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

Op 11 november vieren wij het feest van Sint
Maarten. Hij deelde zijn mantel met een bedelaar
die voor de stadspoort in de kou zat te bibberen.
Met de Schoenendoosactie willen wij iets doen
voor kinderen die het moeilijk hebben. En om een
andere sint welkom te heten, organiseren wij een
Bakmiddag in de Romanuszaal. Liever buiten in de
frisse lucht zijn? Geen probleem. Doe mee met
onze Boomwedstrijd!
Kortom: je hoef je niet te vervelen!
Veel liefs van het team xxxx

Pepernoten bakken met de Vriendjes van Franciscus
Alle kinderen worden uitgenodigd om mee te doen met deze
Sinterklaasactiviteit. Wij gaan een kookklas houden en voor Sinterklaas
bakken! Iedereen is welkom in de
Romanuszaal, Lange Mare 79 op
zaterdag 21 november van 15.30
tot 17.00 uur. Meer informatie via
vj.twist@kpnplanet.nl (Victoria).

“Liefde voor God, Liefde voor
elkaar, Liefde voor de natuur.”

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

Kinderwoorddiensten tijdens de Mis van 9:30
in de Antoniuskerk, Boshuizerlaan 13

1 november: Hoogfeest van Allerheiligen
Op 1 november denken wij aan de vele
mensen die trouw aan Jezus zijn gebleven
en nu met Hem in de hemel zijn. Deze
mensen zijn nog steeds dicht bij ons en
samen met ons maken deel uit van Gods
grote familie.

De kinderwoorddienst van de Maria
Middelares is verhuisd naar de pastorie
van de Antoniuskerk
In de parochiekern Lam Gods (Maria
Middelares en Sint Antonius) , is er een
kinderwoorddienst tijdens de Mis van 9.30
uur op de volgende data: zondag 15 november en zondag 29 november.

Na de Mis is er een lekkere lunch voor de kinderen en misdienaars

15 november: 33 ste zondag door het jaar
Jezus vertelt een verhaal over een man die naar
het buitenland gaat en zijn drie dienaars
opdraagt zijn geld te beheren tot hij terug is.
Zullen ze dat doen? Wat gebeurt er als hun
meester terugkomt?
ste

29 november: 1 zondag in de Advent
Vandaag beginnen wij de dagen voor Kerstmis
af te tellen. Ieder gezin krijgt een speciale
kaars om dit te doen. Jezus heeft ons beloofd
dat hij op een dag terug zal komen. Tot die tijd
moeten wij waakzaam blijven!

Op elke zondag van de Advent is er kinderwoorddienst!
6 december: 2de zondag in de Advent
Het evangelieverhaal van vandaag gaat over een stem! Van wie
was de stem en wat zei hij?
Na de Mis is er een lekkere lunch voor kinderen en misdienaars

en Kerstmis
Jezus heeft kraambezoekAdvent
van interessante
gasten!
Nieuws over alle activiteiten rond Advent en Kerst vind je
in de Kinderbrug van december.

Win een prijs met de Boomwedstrijd
Ooit schreef de Heilige Bernardus van Clairvaux:
‘In de bossen leer je veel meer dan uit de boeken!’
Maak een tekening, schilderij of foto van een boom
of schrijf een gedicht of verhaal over een boom.
Stuur je inzending naar vj.twist@kpnplanet.nl vóór 31
december en win een prijs die bij het thema past!

Doe mee met de
Schoenendoosactie!
Elk jaar doen de kinderen van
de Hartebrugkerk enthousiast
mee met de Schoenendoosactie. Het idee is om een
schoenendoos te versieren en hem daarna met een aantal praktische
en aantrekkelijke spullen te vullen. De doos is een persoonlijk cadeau
van jou aan een kind in Sierra Leone, Oost Europa en de
vluchtelingenkampen op Lesbos.
Kom met je schoenendoos, pakpapier en eventueel spullen naar de
kinderwoorddienst op 15 november. Daar gaan wij aan de slag! Je
mag ook een schoenendoos thuis vullen. Alle praktische informatie
vind je op de website https://schoenendoosactie.nl/ Voor verdere
informatie stuur een mail naar Victoria: vj.twist@kpnplanet.nl.

