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Lieve Ouders en Kinderen, 
 

 

Wij bevinden ons in één van de mooiste tijden van het jaar, de tijd tussen 
Pasen en Pinksteren. In de natuur komt alles weer tot bloei, de vogels 
bouwen hun nesten en jonge dieren worden geboren. De maand mei is 
ook de maand van Maria, de moeder van Jezus.  
Het is een traditie om in mei Mariabeelden met  
bloemen te versieren. Op de foto rechts zie je  
het meiklokje of lelietje-van-dalen. 
 

Twee weken na Pinksteren is het Sacramentsdag. 
Op deze dag is het in onze kerk groot feest voor 
Bran, Fabian, Kristiaan, Marco, Nicoló, Hanna, 
Alexandra, Jake, Matthew, Miguel, Job en Bob. 
Want op deze dag ontmoeten ze Jezus voor de 
eerste keer in de Heilige Communie.  
 

Binnenkort worden ook de kinderen 
uitgenodigd om te beginnen aan het 
voorbereidingstraject voor het Vormsel. 
De Bisschop komt in het najaar naar 
Leiden om het sacrament toe te dienen. 
Het voorbereiden begint echter vóór de 
zomervakantie! Aanmelden (kinderen 
vanaf groep 8 en volwassenen) 
loopt via het secretariaat: 
hartebrugkerk@kpnmail.nl 
 
Veel liefs van het team xxxx 

40-dagentijdactiviteit en marktje  
voor vrouwen in Brazilië 
 

Tijdens deze activiteit hebben wij de 
Romanuszaal omgetoverd tot een 
woestijn en wij zijn samen met Mozes 
en het volk Israël op reis gegaan naar 
het beloofde land. Na de pauze hebben 
wij allerlei dingen geknutseld voor het 
marktje dat wij op zondagochtend 
hebben gehouden. Met de markt 
hebben wij EUR 125 voor de opleiding 
van vrouwen in Brazilië opgehaald.  

Wij waren blij verrast met de grote 
opkomst van kinderen (en ouders) 
op Landelijke Opschoondag.  Afval 
opruimen is nog nooit zo leuk 
geweest! Een paar weken later 
hebben de Vriendjes van Franciscus 
nieuwe bloemen geplant en zaden 
gezaaid in de bloembakken  
bij de Romanuszaal.  Twee  

ikleine bijdragen aan een mooiere wereld voor mens en dier! 
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Kinderwoorddiensten tijdens de Mis van 11:15                       Kinderwoorddiensten in de Maria Middelares                                                       
in de Hartebrugkerk    (Haarlemmerstraat 110)                       en andere activiteiten                    

2 mei: 5de zondag van Pasen 

Jezus zegt: Ik ben de ware wijnstok en mijn 
Vader is de Wijnbouwer. Ik ben de wijnstok en 
jullie zijn de wijnranken. Als iemand in Mij blijft 
en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. 
 

16 mei: 7de zondag 
van Pasen  
Met hemelvaart gaat 
Jezus terug naar Zijn 

hemelse Vader. Hij bidt dat God Zijn 
leerlingen zal bewaren voor het kwaad. 
 

30 mei: Feest van de H. Drie-eenheid  

Op deze mooie feestdag vieren wij dat er maar 
één God is maar dat Hij  Vader, Zoon en Heilige 
Geest is! Hoe kan dat? Misschien weet je wie God 
de Vader is, ook dat God de Zoon Jezus is. Maar 
wie is God de Heilige Geest?  

 

6 juni: Sacramentsdag 
Vandaag herdenken wij het laatste Avondmaal van 
Jezus. Wij danken Jezus dat wij Hem in de Heilige 
Communie mogen ontmoeten. Vanmiddag gaan 12 
kinderen hun eerste Heilige Communie doen in een 
aparte viering in onze kerk. 

20 juni: 12de zondag 
door het jaar  
 

Jezus en Zijn leerlingen gaan varen op het 
meer van Tiberias. Er komt een hevige 
storm...  
 

4 juli: 14de zondag door het jaar – Laatste 
kinderwoorddienst vóór de zomervakantie 
Vandaag krijgen alle kinderen een vakantiekoffer! 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

In onze zusterkerk Maria Middelares zijn 
de kinderwoorddiensten weer begonnen.  
De ‘MM’ bevindt zich in Leiden Zuidwest 
op Rijndijk 283 . Op de volgende 
zondagen is er om 9.30 uur een 
kinderwoorddienst:  

30 mei (Feest 
van de Heilige 
Drie-eenheid) 
En 
27 juni (13de zondag door het jaar) 
Vandaag horen wij hoe Jezus een ziek 
meisje – de dochter van Jaïrus– geneest. 

Catecheseclub de Vriendjes van 
Franciscus 

“Liefde voor God, Liefde voor elkaar, Liefde 
voor de natuur” 

 

Dit jaar is ons thema “Laudato Si” of “Wees 
Geprezen!” Wij danken God voor de mooie 
natuur en vragen Hem ons te helpen bij de 
zorg voor onze planeet, de aarde. 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 op 
zaterdagmiddag van 15.30 tot 17.00 uur in 
de bijsacristie van de Hartebrugkerk. De 
volgende bijeenkomst van de Vriendjes van 
Franciscus is op zaterdag 29 mei. 
 
De leiders zijn Victoria Twist en Lamis Ahmar. Meer informatie via 
Victoria Twist  071-5236556 of  vj.twist@kpnplanet.nl  
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