
Nieuws & Activiteiten                                                  DE KINDERBRUG  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informatieblad voor kinderen 
in de Hartebrugkerk (ook in 
samenwerking met de Sint Petrus 
 en Lam Gods ) Nr. 29 nov/dec 2018  

   
 

 
 
 
 
 
 
 
Wij  
 
  
 
   
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

Lieve Ouders en Kinderen, 
 

De klok is teruggezet en het is nu officieel 
wintertijd. Dat betekent lekker genieten van de 
gezellige donkere avonden! In november 
vieren wij het feest van Sint Maarten door 
lampionnen te maken en wij steken kaarsjes  
op voor overleden mensen die nu met  God in de hemel zijn.  
 

In december, tijdens de Advent, steken wij  
elke zondag een nieuwe kaars aan als teken 
dat Kerstmis, het feest van de geboorte van 
Jezus, steeds dichterbij komt. Ook dit jaar 
houden wij een Adventsmarkt om geld in te 
zamelen voor de straatkinderen van Kigali in 
het Afrikaans land Rwanda. Daardoor kunnen 
wij het licht van Kerstmis aan anderen 
doorgeven. Het marktje houden wij op 
zondag 16 december achterin de kerk.  

 

Andere belangrijke data: De Vriendjes van Franciscus beginnen op 17 
november en er is een Adventsactiviteit voor iedereen op 8 
december. Voor  meer  informatie over  de activiteiten  rond  Kerst,  
luister goed naar de aankondigingen 
in de kerk en lees je e-mails!  
 

Wij wensen jullie veel leesplezier  
en een fijne tijd.  
 

Veel liefs van het hele team   
❤️❤️❤️❤️❤️ 

 
 

Terugkomfeest EHC      
Ook de kinderen die met Pinksteren 
hun Eerste Heilige Communie hebben 
gedaan mochten van een lekker 
pannenkoek in  
het Leidse Hout 
genieten.  

 

Misdienaarsuitje 
Hier zie je de misdienaars 
tijdens hun jaarlijkse 
misdienaarsuitje op 2 
september! Na de 
intensieve bubbelbal-
spelletjes gingen ze 
uitrusten en lekker eten 
in restaurant La Bota. 

Franciscusfeest  
Tijdens de kinderwoorddienst op 7 oktober 
hebben de kinderen een boom versierd uit 
dankbaarheid voor onze zuster “Moeder 
Aarde” die zo goed voor ons zorgt. 

 

Oproep Eerste Heilige 

Communie 2019 

Binnenkort zullen wij de kinderen 
uitnodigen die volgend jaar hun 
eerste Heiige Communie mogen 
doen. Het gaat over kinderen die 
nu in groep 4 of hoger zitten. U 
mag uw kind alvast aanmelden 

bij ons secretariaat:  
 

hartebrugkerk@kpnmail.nl 

 

Vriendjes van Franciscus 
De eerste bijeenkomst van het 
seizoen is op zaterdag 17 nov. van  
15.30 tot 17.00 uur in de 
bijsacristie van de Hartebrugkerk. 
Alle kinderen vanaf groep 5 
(broertjes/zusjes vanaf groep 4) 
zijn van harte welkom. Meer 
informatie via Victoria: 
vj.twist@kpnplanet.nl 
 

mailto:hartebrugkerk@kpnmail.nl
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Kinderwoorddiensten tijdens de Mis van 11:15                       Kinderwoorddiensten tijdens de Mis van 9:30                                                       
in de Hartebrugkerk    (Haarlemmerstraat 110)                       in de Maria Middelares (Rijndijk 283) 
                              

4 nov: 31ste zondag door het jaar   
 

In de tijd van Jezus waren er heel veel 
regels. Maar welke was de belangrijkste?  
 

18 nov: 33ste zondag door het jaar 
 

Goed nieuws! Op een dag komt Jezus terug op aarde. Wanneer?  
 
 

 

 
                           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 4 november, 2 december en 6 januari. 

 
 

In de Maria Middelares zijn er kinderwoorddiensten op de 

volgende zondagen: 

25 nov: Hoogfeest van Christus Koning  

Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar 

horen wij dat Jezus een koning is. Maar 

uiteraard geen gewone. 
                                            

                                                          9 dec: 2de zondag in de Advent 

       23 dec: 4de zondag in de Advent   
 

  

 

Advent en Kerst 2018 
 

Er is een kinderwoorddienst op elke zondag in de Advent 
 
  2 december: (1ste zondag)              9 december: (2de zondag)    
 
 
 
 
 

  16 december: (3de zondag)  
           
   
 
  23 december: (4de zondag)  
 
 
 

25 december: Hoogfeest van Kerstmis 
Tijdens de Mis zitten wij allemaal samen in de kerk. 

Om 13.00 uur is er Kindjewiegen voor kinderen van 0-6 jaar. 

          
                                      6 januari 2019: Drie Koningen 
 

Vandaag krijgt ieder gezin een 

adventskaars om de dagen tot 

Kerstmis af te tellen. 

Gezinsvieringen op Kerstavond  24 december 
Sint Petruskerk om 19.00 uur 

Maria Middelares tijd nog niet bekend 
 

Vandaag is het Zondag 

Gaudete (wees blij zondag!) 

Iedere zondag steken wij een 

nieuwe kaars  van de Advents-

krans aan. 

 

Wij steken de 4de kaars aan. 

Het is bijna Kerst.  

Op de eerste zondag van het nieuwe jaar is er 

uiteraard een kinderwoorddienst! 

Tijdens de vieringen zingt kinderkoor 

“De Vlammetjes”. Wil je mee 

zingen? Neem  dan contact op met 

Tammerly:  tammerly@gmail.com 

 

Adventsactiviteit voor kinderen van alle 

leeftijden op zaterdag 8 december om 

14.00 uur in de Romanuszaal. Interactief 

en met diverse knutselactiviteiten!  
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