
 Nieuws & Activiteiten                                                 DE KINDERBRUG  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 

           
 
 
 

 

Informatieblad voor kinderen  
in de Hartebrugkerk (ook in  
samenwerking met de Sint Petrus 
en Lam Gods ) Nr. 49 nov/dec 2021   
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Lieve Ouders en Kinderen, 
 

 

De laatste twee maanden van het jaar zijn altijd druk maar gezellig. Er zijn 
zoveel activiteiten dat wij een extra lange Kinderbrug moeten maken! 
Hier vind je een terugblik op de onlangs gehouden evenementen en een 
vooruitblik op de komende tijd.  
 

Begin november vieren wij het feest van de H. 
Willibrord en begin december vieren wij het  
feest van nog een heilige te paard! 
 

En dan is het aftellen naar het grote feest van  
Kerstmis. Maar wij gaan niet alleen feesten maar ook iets voor anderen 
doen. Hoe? Lees verder in deze Kinderbrug! Veel liefs van het team xxxxxx 

 
 
 
Veel liefs van het team xxxx 

Terugblik op een zonnige september 
 

Tijdens de laatste maand van de 
zomer hebben de kinderen van de 
Hartebrug volop genoten van de 
zonnige dagen. Aan het begin van 
de Scheppingsperiode ging een 
groep enthousiaste jongeren in 
kano’s drijfvuil oprapen uit de 
sloten van de  Stevenshof. 

 

Op 12 september kwamen de 
communicantjes naar de kerk 
voor een mooie terugkom-
viering gevolgd door een uitje 
naar de Leidse Hout. Daar 
hebben ze pannenkoeken 
gegeten en uiteraard was er tijd 
om in de speeltuin te ravotten. 
 

Een week later waren de 
misdienaars aan de beurt met  een 
graffiti-workshop! Iedereen mocht 
een uiting van haar/zijn geloof op 
de muur schrijven. Later in de 
middag konden ze  van een lekkere 
BBQ genieten bij de Romanuszaal. 
Terwijl de kolen heet aan het 
worden waren, hebben wij ons 
handtekening gezet op een mooie 
cartoon van de Hartebrugkerk, 
getekend door Remco. Na het eten 
was  er  nog  tijd  voor  een  paar  

rondjes Weerwolven. Iedereen, jong en oud, heeft van deze dag zeer 
genoten! 

Oproep Eerste Heilige 

Communie en vormsel  

2022 

Wij nodigen de kinderen uit 
die in groep 4 of hoger zitten 
en volgend jaar hun Eerste 
Heilige Communie willen 
doen. Kinderen die in groep 
8 of hoger zitten, mogen het 
sacrament van het Vormsel 
ontvangen. U mag uw kind 
alvast aanmelden bij ons 
secretariaat:     
 

hartebrugkerk@kpnmail.nl 

 

Vormelingen gefeliciteerd! 
Wij feliciteren Victoria, Bram, Lars, Kurt, 
Joey, Alwin, Sander en Jasper die op 30 
oktober het sacrament van het vormsel 
hebben ontvangen. Moge de Heilige 
Geest altijd bij jullie blijven! 
 

mailto:vj.twist@kpnplanet.nl
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Kinderwoorddiensten tijdens de Mis van 11:15                       Kinderwoorddiensten in de Maria Middelares                                                       
in de Hartebrugkerk    (Haarlemmerstraat 110)                       en andere activiteiten                    
 

7 november: Feest van de Heilige Willibrord 
Nooit van Willibrord gehoord? Wij gaan jullie alles 
over hem vertellen want hij was degene die naar 
Nederland kwam om ons over Jezus te vertellen. Hij 
wordt de apostel van de Friezen 
genoemd! 
 
 

21 november: Hoogfeest van Christus Koning  
Hoe ziet het koninkrijk van Jezus uit en wat voor 
koning is hij? Dit is de laatste zondag van het 
kerkelijk jaar! 

 

28 november: 1ste zondag in de Advent  

Het aftellen naar Kerstmis is begonnen! Ieder gezin krijgt 
vandaag een speciale kaars om elke avond aan te steken. 
 

5 december: 2de zondag van de Advent 
De kinderen collecteren voor de adventsactie. Johannes de 
Doper heeft een boodschap voor ons. Wat is het? 
 

12 december: 3de zondag van de Advent 
De tieners verkopen leuke dingen voor de adventsactie. Wij 
gaan veel mensen blij maken met Kerst. Vandaag heet 
“Wees-blij-Zondag”! 
 

19 december: 4de zondag van de Advent 

Wij bidden voor alle vrouwen die binnenkort een baby 
krijgen. Wij horen dat Maria haar nicht Elisabeth bezoekt die 
ook zwanger is. 

  

Kerstmis, 25 december is er geen kinderwoorddienst. Dan zitten alle 
kinderen bij hun ouders in de kerk. Om 13.00 
uur is er Kindjewiegen voor de allerkleinsten!  

 

Op Zondag 2 januari 2021 (Drie Koningen)  
is er wél Kinderwoorddienst. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In onze zusterkerk Maria Middelares is er 
een kinderwoorddienst op de 4de zondag 
van de maand tijdens de viering van 9.30u 
De ‘MM’ bevindt zich op Rijndijk 283. Meer 
informatie via Willie Buis wortelbv@hotmail.com  
 

28 november:    1ste zondag 
van de Advent 
12 december: 3de zondag 
van de Advent  

 

De lunches voor kinderen zijn op de eerste zondag van de maand 
aansluitend aan de Mis van 11.15 uur in de Romanuszaal. 
 

Dus  7 november, 5 december en 2 januari. Iedereen is welkom! 

Catecheseclub de Vriendjes van Franciscus 
“Liefde voor God, Liefde voor elkaar, Liefde voor de natuur” 

 

Wij volgen in de voetstappen van de Heilige Franciscus van Assisi. 
Wij danken God voor de mooie natuur en vragen Hem ons te helpen 
bij de zorg voor elkaar en onze planeet, de aarde.  
 

De maandelijkse bijeenkomsten zijn boeiend en 
interactief en elk seizoen zetten wij een nieuw 
programma in elkaar. Dit jaar is ons thema “Een 
Reis door de Bijbelse Landschappen.” De club is 
bedoeld voor kinderen die hun eerste heilige  
communie hebben gedaan of die in groep 5 of hoger zitten.  
 

De volgende bijeenkomst is op zaterdag 13 
november van 15.30 tot 17.00 uur in de bijsacristie 
van de Hartebrugkerk. Wij gaan meedoen met de 
Schoenendoosactie en iets voor Sinterklaas bakken.  
De leiders zijn Victoria Twist en Lamis Ahmar.  
 

Contact: Victoria Twist  071-5236556 of  vj.twist@kpnplanet.nl  
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Doe mee met de 
Schoenendoosactie! 
Elk jaar doen de kinderen 

van de Hartebrugkerk 

enthousiast mee met de 

Schoenendoosactie. Het  

idee is om een schoenen- 

doos te versieren en hem daarna met een aantal praktische en 

aantrekkelijke spullen te vullen. De doos is een persoonlijk cadeau 

van jou aan een kind in Sierra Leone, Oost Europa of de 

vluchtelingenkampen op Lesbos. 
 

Dit jaar gaan wij de schoenendozen op twee momenten versieren: 

Op zaterdag 13 november bij de Vriendjes van Franciscus en op 

zondag 21 november tijdens de kinderwoorddienst. Uiteraard mag je 

thuis zelf aan de slag gaan. 
 

Kom met je schoenendoos en mooi pakpapier maar nog geen 
spullen. Je gaat je schoenendoos thuis vullen! Gebruik een 
schoenendoos die voldoet aan deze afmetingen: Hoogte (h) 
maximum = 12 cm; Lengte (l) maximum = 34 cm en [Pas Op!!] 
Lengte (l) + breedte (b)  moet een 
maximum van 56 cm en een minimum 
van 46 cm zijn. Andere afmetingen 
kunnen niet mee op transport.  
 

Wij zullen je vertellen wat je daarna moet doen 

– wat je er allemaal in je doos mag stoppen.   

Alle praktische informatie vind je ook op de 

website https://schoenendoosactie.nl/   
 

De versierde en gevulde dozen kan je 
inleveren in de kerk op zondag 21 november 
of uiterlijk vrijdag 26 november bij mij thuis: 
 

Victoria: 071-5236556 

Adventsactie voor de 
moeders van Somalië  
Somalië is een land in Oost 
Afrika. De mensen daar zijn aan 
het herstellen van een nare 
oorlog en een hongersnood. 
Voor zwangere vrouwen en 
moeders van kleine kinderen is 
het niet makkelijk. Helaas is er 
een extreem hoog sterftecijfer 
van moeders en pasgeboren 
baby’s.  
 

Maar wij gaan ze helpen! Wij steunen een project in de stad 
Burdhubo dat professionele geboortezorg en begeleiding biedt 
aan 720 zwangere vrouwen, 240 jonge moeders en 150 
pasgeborenen. Verder ontvangen 150 kinderen jonger dan vijf 
jaar inentingen tegen infectieziektes. 
 

Tijdens de Adventsactiviteit op 
zaterdag 11 december gaan wij 
allerlei dingen maken voor ons 
marktje. Dit marktje houden wij op 
zondag 12 december na de viering 
van 11.15 uur. Wij vragen ouders om 
te helpen door iets lekkers te bakken 

of iets anders te doneren. 

https://schoenendoosactie.nl/
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Grote Adventsactiviteit op zaterdag 11 december 

14.00 tot 15.30 uur in de Romanuszaal, Lange Mare 79 
 

Deze activiteit is geschikt voor kinderen van alle leeftijden.  

Vriendjes en vriendinnetjes zijn ook van harte welkom! 
 

Wij steken de advents-
kaarsjes aan en beginnen 
met een interactief verhaal. 
Daarna is  er een grote keuze 
aan activiteiten zoals  kerst-
kaarten en decoraties maken. 
Wij hebben activiteiten die 
geschikt zijn voor zowel 
kleine als grotere kinderen. 
 

Een deel van onze knutsels 
willen wij verkopen voor de 
Adventsactie. (Zie artikel 
Adventsactie voor de 
Moeders van Somalië.)  

 

In de pauze wordt voor 

limonade en koekjes 

gezorgd. 

 

 
 

 

Kortom, een gezellige, 

leerzaam  en 

productieve middag! 

 

 

Bij het ter perse gaan van deze Kinderbrug zijn niet alle 

vieringen rond Kerstmis bekend. Dus houd de parochie 

website in de gaten https://rkleiden.nl/  

 
 

Op zaterdag 25 december om 13 uur 
in de Hartebrugkerk  is er voor  de 
allerkleinste kinderen een speciaal 
Kindjewiegen Wij zitten bij de 
kerststal, luisteren naar het  Kerst- 
verhaal en zingen Kerstliedjes.  
Geschikt voor kinderen van 0 tot 6. Iedereen is welkom! 
 

Kindjewiegen 

Gezinsvieringen op Kerstavond 24 december  
(onder voorbehoud en tijden nog niet bevestigd!) 

Sint Petruskerk om 17.00 uur 
Sint Antonius om 19.00 uur 

 

Voor de Hartebrug gaan wij vanuit dat er een 

Eucharistieviering zal zijn op vrijdagavond 24 december en 

nog een op zaterdagochtend 25 december om 11.15 uur 

Nieuws voor alle (aspirant) misdienaars 
 

De datum voor de misdienaarstraining is nog niet 
bekend. Maar aspirant misdienaars mogen 
‘meelopen’ tijdens een viering. Neem contact op 
met Cora Geerlings cwm.geerlings@gmail.com  

https://rkleiden.nl/
mailto:cwm.geerlings@gmail.com

