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Lieve Ouders en Kinderen, 
 
 

De sneeuwklokjes en krokussen zijn aan het bloeien en op de 
kinderboerderij in de Merenwijk zijn de eerste lammetjes geboren.  Het 
duurt niet lang tot de lente begint. En in de lente vieren we Pasen, het 
grote feest van de verrijzenis van Jezus.  
 

Rond Pasen en de tijd daarvoor (de 40 dagentijd of  
vastentijd) hebben wij een aantal activiteiten voor 
jullie georganiseerd. In deze Kinderbrug kan je alles 
daarover lezen. Zet de data in je agenda! 
 

Je kunt ook lezen over onze actie voor een school in 
Zambia. Wij zamelen geld in om een huis te bouwen 
voor de kookdocent. 
 

 

Er is ook nieuws over de kinderwoorddiensten. Het is nu  
mogelijk om elk weekend in een van onze samen- 
werkende kerken een kinderwoorddienst te bezoeken.  
 

 

Wij wensen jullie een fijne vastentijd 
en een vrolijke lente! 
 

Veel liefs van het team xxxx 

GROTE 40-DAGENTIJDACTIVITEIT 
OP ZATERDAG 11 MAART VOOR 
KINDEREN VAN ALLE LEEFTIJDEN  
Wat is de 40-dagentijd of vastentijd? Wat 
is de connectie met de woestijn en wat 
gebeurde er daar? Deze activiteit is 
interactief, leerzaam en gezellig. Na het 
openingsgebed en de plenaire sessie, 
mogen de kinderen zich bij een van de 
vele activiteitentafels aansluiten.  
In de pauze is er limonade en een kleine versnapering.  
Wij beginnen om 14 uur in de Romanuszaal, Lange Mare 79 

Op zaterdag 1 april 
van 14.00 tot 15.30 
uur gaan wij Palm-
paasstokken maken 
in de Romanuszaal. 
Wij zorgen voor de 
stok, het crêpepapier 
en de broodhaan. 
Breng jij snoep en 
andere versiering 
mee? Iedereen is 
welkom, ook ouders!  

 

Goede Vrijdag 7 april om 11.00 uur:  

De Kruisweg voor kinderen. De kruisweg is 
geschikt voor kinderen ouder dan 7 jaar en  
wordt gevolgd door de activiteit “maak je eigen Paastuin”. De 
activiteit is geschikt voor alle leeftijden. 
                                   
  

Eerste Heilige Communie viering op 16 april om 11.15 uur 

Twaalf kinderen zullen op zondag 16 april Jezus voor de 

eerste keer in de Heilige Communie ontvangen. Iedereen is 

van harte uitgenodigd voor deze feestelijke viering.  

  

 

Na de Mis op 19 maart 
is er een marktje voor 
de vastenactie. Wil je 
iets bakken of 
doneren?  Neem dan 
contact op met Maaike: 
m.elinkschuurman@me.com  
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 Kinderwoorddiensten tijdens de Mis van 11:15                       Kinderwoorddiensten bij de buren en andere                                                         
 in de Hartebrugkerk    (Haarlemmerstraat 110)                       activiteiten                    
 

5 maart: 2de zondag in de 40 dagentijd 
 

Jezus en Zijn leerlingen klimmen op een berg. 
Daar geloven de leerlingen hun ogen niet.  
vastentijd is begonnen en wij vertellen wat dat 
betekent. 

 

19 maart: 4de zondag in de 40 dagentijd (Laetare) 

 

Wij zijn halverwege de vastentijd en verheugen ons 
op het feest van Pasen. Wij horen hoe herdersjongen 
David uitgekozen werd om zijn volk te leiden.  
 

2 april: Palmpasen 
Vandaag zijn wij de kinderen van Jeruzalem! Wij  
juichen Jezus toe die op een ezel de stad binnen rijdt. Aan het begin van 
de viering lopen wij in processie met onze versierde palmpaasstokken.  
 

9 april: Hoogfeest van Pasen:  
Vandaag vieren wij dat Jezus uit de dood is opgestaan. Op dit belangrijke 
feest is er geen kinderwoorddienst en iedereen zit in de kerk. Na de 
viering is er een traktatie!  

30 april: 4de zondag van Pasen (zondag van de Goede Herder) 

 

De herder gaat door de deur van de schaapskooi naar 
binnen. Hij roept de schapen die bij zijn kudde horen. 
De schapen luisteren naar zijn stem. De herder 
noemt hun namen en neemt ze mee naar buiten.  
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Er zijn ook kinderwoorddiensten in de andere kerken van 
Regio-Zuid. Dus je kunt elk weekend naar een viering! 

 

Sint-Petrus, Lammenschansweg 40a, zaterdagmiddag om 
17.00 uur: 11 maart, 1 april (Palmpasen), 15 april 
 

Sint-Antonius, Boshuizerlaan 11, op zondag om  9.30 uur. 2 april 
(Palmpasen) en 23 april.   Zie de nieuwe flyer voor alle data. 

De lunches voor kinderen zijn op de eerste zondag van de maand in 
de Romanuszaal na de Mis van 11.15 uur.  5 maart, 2 april en 7 mei 

Nieuws over de Vriendjes van Franciscus 
In maart en april doen we mee met de andere 
activiteiten rond Pasen. Intussen is beertje 
Francesco aan het logeren bij Thije en Bran. (Op 
de foto bij Emma thuis.) Op zaterdag 13 mei 
gaan we verder met het thema “De Zintuigen”. 
Contact: Victoria Twist: vj.twist@kpnplanet.nl  

Eerste Heilige Communie 2023 
De bijeenkomsten voor de kinderen zijn op 8 en 22  maart; 
5 en 12 april in de bijsacristie ingang Lange Mare 79 van 
13.45 tot 15.30 uur.  Zondag 16 april:  Eerste Heilige Communie viering! 

Twaalf kinderen gaan voor de eerste keer Jezus in de communie 
ontvangen. Wij zitten allemaal in de kerk.  Kom jij ook? Vastenactieproject 

Dit jaar steunt onze parochie een project op 
het platteland in Zambia, een land in Afrika.  
Daar is een school die jonge mensen opleidt 
in verschillende beroepen zoals metselen, 
autotechniek en koken. Door deze opleiding 

kunnen ze werk in de buurt vinden en hoeven ze niet weg te gaan 
naar de grote stad. De school heeft geld nodig om een huis voor de 
kookdocent en zijn gezin te bouwen. De kinderen gaan spaardoosjes 
maken om geld in te zamelen en op zondag 19 maart is er een 
marktje. Help je mee? Contact m.elinkschuurman@me.com 
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