Nieuws & Activiteiten
Terugblik Advent en Kerst 2020
De kinderen hebben op zaterdag 12
december een vrolijke en productieve
middag gehad! Na het aansteken van
de Adventskaarsen hebben wij aan
de hand van een kleine Kerstboom
het Kerstverhaal verteld. Na de pauze
mochten de kinderen verschillende
activiteiten uitkiezen zoals een Kerststuk maken of een leuke decoratie.
De dag erna was een zondag en de
kinderen hebben een marktje
gehouden om de werkjes aan de
kerkgangers te verkopen. De
opbrengst gaat naar een project in
Nicaragua. Met ons geld kunnen
gezinnen in hun moestuinen
gezonde groeten verbouwen om
hun kinderen te voeden. De jonge
verkopers hebben een bedrag van
€125 opgehaald. Dank aan allen die hebben meegeholpen!
Over de Kerstdagen waren er helaas
geen vieringen maar de kerk was wel
open voor een bezoek aan de
Kerststal. Wij hebben dan lootjes
verkocht voor Nicaragua. De prijs was
deze mooie Kerstpuzzel getekend door
onze
eigen
tekenaar,
Carl
Bruens!

DE KINDERBRUG
Informatieblad voor kinderen
in de Hartebrugkerk (ook in
samenwerking met de Sint Petrus
en Lam Gods ) Nr. 44 jan/feb 2021
Lieve Ouders en Kinderen,
Allereerst wensen wij jullie allemaal een gezond en gelukkig Nieuwjaar
2021! Wij hopen dat wij elkaar in de komende maanden vaak mogen zien
– of persoonlijk, of online. Daarom hebben wij al een aantal leuke
activiteiten in de kalender gezet.
Misschien kunnen wij tegen het einde
van januari weer met de kinderwoorddiensten beginnen. Als dat niet kan,
zullen wij altijd materiaal voor een
thuisviering via de mail sturen. En onze
catecheseclub, De Vriendjes van
Franciscus, gaat (Deo Volente) weer in
januari van start.
Wist je dat wij in ons parochieblad Rondom de Kerk een bladzijde voor
kinderen hebben? Met leerzame artikeltjes en originele tekeningen van
Carel Bruens. Geen Rondom gekregen? Vertel
het aan het secretariaat: hartebrugkerk@kpnmail.nl
Vergeet de vogels niet!
Veel liefs van het team xxxx
Beterschap, Pastoor Broeders!
Tijdens de Adventsactiviteit op 12 december
hebben wij een kaart voor Pastoor Walter
Broeders gemaakt. Pastoor Broeders is nu
thuis en het gaat hem goed. Hij blijft tot eind
januari rustig aan doen. Wij wensen hem een
spoedig herstel!

Kinderwoorddiensten tijdens de Mis van 11:15
in de Hartebrugkerk (Haarlemmerstraat 110)
Zondag 3 januari: Openbaring van de Heer (Drie Koningen)
Volg de ster naar Jezus!
17 januari: 2de zondag door het jaar
Johannes de Doper en zijn leerlingen
weten dat Jezus heel bijzonder is. Ze
geven Hem een bijzondere naam.
Wat is het?
Zondag 31 januari: 4de zondag door het jaar
Jezus begint zijn werk in het dorp
Kafarnaum. Daar houdt Hij een preek in
de synagoge (kerk). Hoe reageren de
mensen?
7 februari: 5de zondag door het jaar
Na Zijn bezoek aan de kerk, gaat Jezus
naar het huis van de broers Simon-Petrus
en Andreas. Maar helaas is de schoonmoeder van Simon-Petrus ziek…
Aswoensdag 17 februari. Als de kerk weer open is, mag je een
askruisje komen halen!
21 februari: 1ste zondag in de 40-dagentijd
Jezus gaat naar de woestijn om na te
denken en dichterbij God te zijn. In de 40dagentijd (vastentijd) willen wij ook
nadenken en dichterbij God zijn.
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 (hopelijk!) op 3 februari en 3 maart.

Andere activiteiten
Kinderwoorddiensten in de Antoniuskerk, Boshuizerlaan 13
De kinderwoorddiensten van de Maria Middelares zijn verhuisd naar de
pastorie van de Sint Antoniuskerk. De kinderwoorddiensten worden meestal gehouden op de 4de
zondag van de maand. Kijk op de website voor de
actuele informatie: https://lamgodsleiden.nl/

Catecheseclub de Vriendjes van
Franciscus
“Liefde voor God, Liefde voor elkaar,
Liefde voor de natuur”
De club is bedoeld voor kinderen van groep
5 t/m groep 7 maar broertjes en zusjes
vanaf groep 4 zijn ook welkom. De maandelijkse bijeenkomsten zijn
boeiend en interactief en elk seizoen zetten wij een nieuw programma in
elkaar. Dit jaar is ons thema “Laudato Si” dat betekent “Wees Geprezen!”
Wij danken God voor de mooie natuur en vragen Hem ons te helpen bij het
zorg voor onze planeet, de aarde. Wil je dat ook? Kom eens kijken!
De bijeenkomsten zijn op zaterdagmiddag van 15.30 tot
17.00 uur in de bijsacristie van de Hartebrugkerk. De eerste
bijeenkomst van 2021 is op 23 januari en daarna op 13
februari. De leiders zijn Victoria Twist en Lamis Ahmar. Meer
informatie via Victoria Twist 071-5236556 of vj.twist@kpnplanet.nl
Nieuws over de Eerste Heilige Communie en het Vormsel
Inmiddels heeft een aantal kinderen en jongeren zich aangemeld
voor deze twee belangrijke sacramenten. Wij moeten nog even
wachten tot de data voor de vieringen en de startdatum voor de
voorbereidingen bekend worden gemaakt. Dus er is nog tijd om uw
kind aan te melden bij ons secretariaat: hartebrugkerk@kpnmail.nl
Om haar/zijn Eerste Heilige Communie te doen moet uw kind in
groep 4 of hoger zitten. Kinderen die in groep 8 of hoger zitten,
mogen het sacrament van het Vormsel ontvangen.

