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Lieve Ouders en Kinderen, 
 

 

Tijdens de maand december kijken we uit naar het bezoek van een heilige 
Bisschop en op de 25ste de verjaardag van Jezus. Deze periode noemen 
wij de Advent. Wij hebben veel gezellige activiteiten voor jullie gepland. 
In deze Kinderbrug kan je er meer over lezen.  

 

Het is een traditie om tijdens de Advent ook aan 
andere mensen te denken zodat zij samen met 
ons de vreugde van Kerstmis kunnen delen. 
Daarom houden wij een Adventsmarktje voor  
de Adventsactie. Adventsactie wil vrouwen en 
kinderen  helpen   ontsnappen  aan  de  vicieuze                       

cirkel van armoede en ondervoeding. We 
steunen dit jaar diverse projecten die 
ervoor zorgen dat gezinnen zelf groente, 
granen en fruit kunnen verbouwen. 

 

Wil je iets bakken, knutselen of doneren? Neem contact op met Victoria 
op vj.twist@kpnplanetnl De markt wordt op zondag 13 december 
gehouden en eventueel ook op de andere zondagen voor Kerstmis. 
Wij wensen jullie een fijne Advent! 

Veel liefs van het team xxxx     

Herhaling 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 

 

Veel schoenendozen gevuld! 
 

Hier zie je een selectie van de  
schoenendozen die de kinderen  
voor of tijdens de kinderwoord- 
dienst op 15 november hebben 
versierd en gevuld. De dozen zijn 
cadeaus voor kinderen in Sierra 
Leone, Lesbos en Oost-Europa.   

 
Wij zijn  blij  de kinderen van de 

Hartebrugkerk enthousiast 

mee met de Schoenendoos-

actie. 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. 
 

 

Grote Adventsactiviteit voor 

kinderen van alle leeftijden op 

zaterdag 12 december om 

14.00 uur in de Romanuszaal. 

Interactief en met diverse 

knutselactiviteiten. Vriendjes 

en vriendinnetjes zijn welkom. 

Wij steken de adventskaarsjes aan en beginnen met een 
interactief verhaal. Daarna is  er een grote keuze aan activiteiten 
zoals  kerstkaarten en decoraties maken. Wij willen een deel 
daarvan op het Adventsmarktje verkopen voor de Adventsactie.  

 

 

 

 

Vormelingen gefeliciteerd! 
Wij feliciteren Elio, Karla, 
Christina, Sebastian, Emilie 
en Robert die op 7 
november het sacrament 
van het vormsel hebben 
ontvangen. De vieringen 
waren over twee kerken 
verspreid: de Hartebrug en 
de Sint Petrus. Moge de 
Heilige Geest altijd bij deze 
jonge mensen blijven! 
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    ADVENT EN KERST IN DE HARTEBRUGKERK             ADVENT EN KERST IN DE PAROCHIE                    

  

 

  

 

Er is een kinderwoorddienst op elke zondag in de Advent 
 

  29 november: (1ste zondag)            6  december: (2de zondag)    
 

        
 

 

 

  13 december: (3de zondag)  
 
           
   
 

  20 december: (4de zondag)  
 
 
 
 

  Tijden van de Missen rond het Hoogfeest van Kerstmis  
  Tijdens deze Missen zitten wij allemaal samen in de kerk. 
  Vanwege  corona vieren wij Kerstmis over 4 dagen!!!  Reserveer  
  een plaats via Hartebrugkerk@kpnmail.nl  
 

Donderdag  24 december  om 21.30 uur 
Vrijdag    25 december  om 11.15 uur 
Zaterdag 26 december  om 11.15 uur 
Zondag    27 december  om 11.15 uur 

 

          
 

Vandaag krijgt ieder gezin een 
adventskaars om de dagen tot 
Kerstmis af te tellen. 

Het evangelie van vandaag          
gaat over een stem! Van wie       
was de stem en wat zei hij? 

Vandaag is het 
Zondag Gaudete 
(wees blij zondag!) 

3 januari 2021: Drie Koningen 
Jezus heeft kraambezoek van 
interessante gasten!   
 

Op vrijdag 25 december om 

13 uur is er Kindjewiegen 
voor kinderen van 0-6 jaar. 
 

In de pastorie van de Antoniuskerk, Boshuizerlaan 11 is er een 
kinderwoorddienst op de volgende zondagen de Advent 

29 november en 20 december 

 

Gezinsvieringen op Kerstavond 24 december 
Sint Petruskerk om 17.00 uur 
Sint Antonius om 19.00 uur 

Aanmelden via: secretariaat@sintpetrusleiden.nl  en 

secretariaat@lamgodsleiden.nl 

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 6 december en 3 januari. 

 
 

Kom en Zie! Breng een 
bezoek aan  de Kerststal 
 

Op 26 en 27 december zijn 
onze kerken open voor een 
bezoek aan de prachtige Kerst-
stallen. Daarnaast zijn er 
speciale activiteiten voor de 
kinderen. De volgende kerken 
zijn van 12 tot 19 uur open: 
 

Hartebrug, Sint-Petrus,  
Sint-Antonius* en Maria 
Middelares.  
* alleen zaterdag 

Popup-tentoonstelling rond 
de Bijbel 
 

Wil je meer 
weten over de 
Bijbel? In de 
Hartebrugkerk 
is er een kleine 
tentoonstelling 
met kinder-
activiteit. “De  
Bijbel Rond” is  
te zien vanaf 29  
november dagelijks van 10 tot 16.00 
uur en op zondag vanaf 12.30 uur.  

Win een prijs met de Boomwedstrijd  
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! 

Maria krijgt bezoek van de Engel 
Gabriel. De 4de kaars staat aan. 
Het is bijna Kerstmis! 
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