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Tijdens de adventsactiviteit op
zaterdag 9 december werd aan
de verschillende tafels flink
geknutseld. Aan de markt op 17
december werd hard verkocht.
Wij hopen dat de straatkinderen
van Rwanda blij zullen zijn met
onze bijdrage van rond EUR 400.

Lieve Ouders en Kinderen,

Tijdens Kindjewiegen
op eerste Kerstdag
hingen de
allerkleinste
kinderen
engeltjes in
de
kerstboom.

Welkom bij de Catecheseclub “Vriendjes van Franciscus”
Na een lange pauze beginnen wij weer met onze catechese club met
als motto “Liefde voor God, liefde voor elkaar en liefde voor de
natuur”. Ons thema dit seizoen is “De 5 Zintuigen” en wij beginnen
met een spannend maar lekkere proeverij! Ook de vogels hebben
voedsel nodig tijdens de barre winter. Wij gaan iets lekkers voor ze
maken. Het clubje komt bij elkaar op zaterdag 13 januari van 15.30
tot 17.00 uur in de sacristie van de Hartebrugkerk, Haarlemmerstraat
110, Leiden. De club is bedoeld voor kinderen
van groep 5 t/m groep 7 maar broertjes en zusjes
zijn welkom. Voor meer informatie kunt u
Victoria Twist op 071-5236556 bellen of mailen
naar vj.twist@kpnplanet.nl

Na een gezellige Advent en Kerst kijken wij uit naar het nieuwe jaar
2018 en alles wat het mee zal brengen. Wij wensen jullie allemaal
veel geluk en gezondheid of zoals de Heilige Franciscus
zou zeggen: “Pax et Bonum” wat betekent “Vrede en alle
Goeds.” Je kunt meer over deze bijzondere man en
dierenvriend leren als je naar onze catechese club De
Vriendjes van Franciscus komt, die
op zaterdag 13 januari begint.
Voor de kinderen en jongeren die binnenkort
hun Eerste Heilige Communie of Vormsel doen,
wordt het een bijzonder jaar. Maar in ons
uitgebreid programma is er ruim aandacht voor
ieder kind.

Veel liefs van het hele team xx
Oproep om deel te nemen aan de
sacramenten in 2018
Eerste Heilige
Communie
Op zondag 20 mei (Eerste
Pinksterdag)
is
er
in
de
Hartebrugkerk de Eerste Heilige
Communie viering. Voor meer
informatie en om uw kind aan te
melden neem contact op met ons
secretariaat of Maaike Elink
Schuurman:
m.elinkschuurman@me.com

Sacrament van het
Vormsel
In juni komt onze bisschop Mgr.
Van den Hende om het sacrament
van het vormsel aan de jongeren
van onze parochie toe te dienen.
Mee doen mag vanaf groep 8 van
de basisschool. Aanmelden en
informatie via onze pastorale
werker, Marlene Falke:
m.dehoogh@hotmail.com

Kinderwoorddiensten tijdens de Mis van 11:15
in de Hartebrugkerk (Haarlemmerstraat 110)
7 januari: Hoogfeest van de
Openbaring des heren (3 koningen)
Jezus krijgt bezoek van de Wijzen uit het
Oosten. Met dit mooie feest sluiten wij het
Kerstseizoen af. Kom naar de kerk gekleed
als herder of koning!

21 januari: 3de zondag door het jaar
Jezus wil iedereen over God vertellen.
Maar eerst heeft Hij helpers nodig.
Vandaag horen wij hoe Hij Zijn eerste
leerlingen roept. Zou jij Jezus ook
kunnen volgen?

4 februari: 5de zondag door het jaar
Jezus vertelt de mensen over God. Hij bezoekt de
synagogen (kerken) en geneest veel zieke mensen,
ook de schoonmoeder van Simon Petrus.

18 februari: 1st zondag
in de 40-dagentijd
Op de eerste zondag van
de 40-dagentijd
(vastentijd) horen wij dat
Jezus 40 dagen in de woestijn was. Was het
een echte woestijn en wat gebeurde daar?

Kinderlunch in Romanuszaal van de Hartebrugkerk
Alle kinderen zijn van harte welkom bij onze
lekkere kinderlunches na de Mis van 11.15 uur. De
ouders kunnen dan van een kopje koffie genieten.
De volgende lunches zijn op

7 januari en 4 februari

Kinderwoorddiensten tijdens de Mis van 9:30
in de Maria Middelares (Rijndijk 283)
28 januari: 4de zondag door het jaar
Jezus komt in de synagoge (kerk) en
vertelt de mensen over God. Hij maakt
diepe indruk op iedereen. Zelfs een
verwarde man die in de kerk begint te
schreeuwen wordt rustig als Jezus tegen
hem praat.

25 februari: 2de zondag in de 40dagentijd
Jezus gaat met zijn leerlingen een berg op
en er gebeurt iets wonderbaarlijks.
Tijdens de vieringen zingt kinderkoor “De
Vlammetjes”. Als je mee wilt zingen, neem
contact op met Tammerly (dirigente) :

tammerly@gmail.com

40-dagentijdactiviteit voor kinderen
van alle leeftijden op zaterdag 17
februari om 14:00 in de Romanuszaal
De 40-dagentijd loopt van Aswoensdag tot Pasen en is de
voorbereidingstijd op het grootste feest van het kerkelijk jaar.
Maar tja… wat houdt dat precies in? Moeten wij de hele tijd
met een sombere gezicht om gaan of juist een vrolijk liedje
fluiten? En is de woestijn een saaie, lege plaats of juist een
plek waar je grote avonturen beleeft?
Een ding is zeker: Wij gaan een boeiend
en gezellige bijeenkomst houden met
activiteitentafels en versnaperingen.

