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Aswoensdag 22 februari    
Wij beginnen de 40-dagentijd met het halen van een askruisje. Wil 

je weten hoe dat gaat? Kom dan naar de kerk! Er is een avond 

Mis in de Hartebrugkerk om 19 uur maar er zijn vroegere vieringen 
in de Sint Antonius (14 uur) en in de S. Petrus (17 uur). 
 

Kinderwoorddiensten  
5 maart De 40-dagentijd is 

begonnen! Wij gaan in 
discussie met  de kinderen  
over bidden, vasten en 
geven.  Wij vertellen over het 
project in Zambia en vragen 
de kinderen om mee te doen. 
Na de Mis is er lunch voor 
iedereen in de Romanuszaal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 maart Wij horen hoe 

Jezus een blinde man 
geneest. Wij verkopen 
spullen voor de Vastenactie. 
(Zie hiernaast) 
 

2 april Vandaag zijn wij de 

kinderen van Jeruzalem. 
Kom op tijd om je stok op te 
halen voor de processie! In 
de kinderwoorddienst gaat 
het verhaal van de Goede 
Week verder. Na de Mis is er 
weer een lunch voor de 
kinderen. 

 

Wij houden onze jaarlijkse 

40-dagentijdactiviteit op 
zaterdag 11 maart in de 

Romanuszaal om 14 uur.  
De woestijn lijkt leeg maar is 
eigenlijk een heel spannende  

plek! Deze activiteit is interactief, leerzaam en 
gezellig. Er zullen allerlei activiteitentafels zijn en in 
de pauze is er limonade en een kleine versnapering. 
Kinderen van alle leeftijden zijn welkom.   

Op zaterdag 1 april gaan wij 
Palmpaasstokken maken in de 
Romanuszaal van 14.00 tot 15.30 uur 
Wij zorgen voor de stok, het crêpe- 
papier en de broodhaan. Breng jij 
snoep en andere versiering mee?  In 
de pauze is er limonade. Iedereen is 
welkom en ouders mogen meedoen!  

Marktje voor Zambia op 19 maart  
Wij zijn op zoek naar leuke 
producten voor ons marktje voor 
de Vastenactie. Wij zamelen geld 
in voor een school in het land 
Zambia. Wij vragen alle ouders om 
ons te steunen door te bakken, 
knutselen of ons op een andere 
manier te helpen. Binnenkort komt 
er meer informatie! 

De Goede Week en Pasen 2023 
 

Goede Vrijdag 7 april om 11.00 uur: De Kruisweg voor 

kinderen. Deze activiteit is geschikt voor kinderen >7 jaar en 

wordt gevolgd door de activiteit “maak je eigen Paastuin”. 
 

Zondag 9 april: Paaszondag! Kinderen zitten met hun 

ouders in de kerk tijdens de Mis van 11.15 uur. Na de viering is 
er een verassing voor iedereen! 
 

 

Voor andere vieringen rond Pasen zie onze website:  www.hartebrugkerk.nl  
 

                                   
 

http://www.hartebrugkerk.nl/

