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Op Tweede Pinksterdag was er een 

Franciscaanse Middag voor de jongeren 

van de Hartebrug. Wij begonnen met een 

halfuurtje afval oprapen in de omgeving 

van de kerk. Daarna was er een kleine 

workshop over hoe wij beter voor de 

aarde kunnen zorgen. Stagiaire Anne 

Tebrugge tekende een schatkist: de 

schatkist van de aarde die gevuld is met  

kostbare schatten zoals planten en dieren. De kinderen hebben ideeën 

uitgewisseld over hoe wij deze schatten goed kunnen 

beschermen. Toen gingen wij een armband maken 

met drie knopen. Die stonden voor de beloftes die wij 

gingen maken om beter voor de natuur te zorgen. 

Het laatste deel van de middag bestond uit een 

franciscaanse speurtocht. Wij volgden een route van 

de Romanuszaal naar de tegel van Franciscus en de  

wolf op de Haarlemmerstraat. Al met al, een nuttige en leerzame middag!  

Lieve Ouders en Kinderen, 
 

 

De zomervakantie komt eraan en wij zijn al bij de laatste Kinderbrug van 
het seizoen. Wij kijken terug op een leuk jaar vol met activiteiten: de 
kinderwoorddiensten; de Advents- en  
40-dagentijdsactiviteiten; de markten voor een 
goed doel; de Vriendjes van Franciscus; en de 
Eerste Heilige Communievieringen. Dit alles  
ondanks het feit dat de kerk vanwege Covid een  
tijdje was gesloten. Wij danken iedereen die  
deze activiteiten mogelijk hebben  gemaakt en 
kijken uit naar een  welverdiende vakantie.  
 

In deze Kinderbrug vinden jullie nieuws over het zomerkamp van het 
Bisdom Rotterdam – meld je snel aan. Wij hebben ook een paar tips voor 
leuke zomeractiviteiten in Leiden. En waar je ook ben, vergeet niet een 
aanzichtkaart naar ons te sturen! 
 
Veel liefs van het team  
xxxx 

Wij vragen om 
Gods zegen 
over Alexandra, 
Bob, Bran, 
Fabian, Hanna, 
Jake, Kristiaan, 
Matthew, Job, 
Miguel, en 
Nicoló die op 6 
juni hun Eerste 
Heilige 
Communie  
deden. Zoals je op de foto kunt zien, hadden ze er erg zin in!  Proficiat! 

 

 

De vier kinderen van de Sint-
Petrus die op 6 juni hun Eerste 
Heilige Communie deden. 

mailto:vj.twist@kpnplanet.nl


ZOMERTIPS!                        

  

We verblijven in een scoutinggebouw. Op het kampterrein zullen wij 
ons vermaken met verschillende activiteiten op gebied van sport, spel, 
ontspanning en geloof. Soms 
in je eigen deelgroepje, soms 
in een grote groep. Tijdens de 
dagopening en de dagsluiting 
gaan wij aan de slag met een 
Bijbelverhaal rond het 
thema. Ook is er een 
verrassingsuitje. Heb jij er nu 
al zin in? Schrijf je snel in en neem vooral je vriendjes en vriendinnetjes 
mee! Wij zien je dan! 
 

Meer informatie en aanmelden (het liefst voor 5 juli!!) via de website 
van het bisdom:  https://www.bisdomrotterdam.nl/zomerkampen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zet de volgende data alvast in je agenda!  
zondag 5 september  
Vandaag komen wij bij elkaar voor de eerste kinderwoorddienst na de 
vakantie. Waarschijnlijk mogen wij in de kerk beginnen en terugkomen 
voor de voorbede. Wij houden jullie op de hoogte!  
 
zaterdag 25 september 
Een opfriscursus en oefenochtend voor alle 
misdienaars en acolieten van 10.30 u tot 13.00 u 
met een gezellige lunch. Nieuwe misdienaars zijn 
van harte welkom. Informatie via Cora Gerlings: 

cwm.geerlings@gmail.com  
 
zaterdag 30 oktober 
Op zaterdag 30 oktober komt onze Bisschop om het sacrament van het 
Vormsel toe te dienen. Wij wensen alle kinderen en begeleiders een 
gezegende voorbereiding toe. 
 
 

Nog te bepalen: 

• Datum eerste bijeenkomst van de Vriendjes van Franciscus 

• Datum terugkomstviering voor de communicantjes 

• Datum voor het voorstellen van de vormselkandidaten  
• Datum voor het misdienaarsuitje  

Het bisdom Rotterdam 

organiseert jaarlijks 

zomerkampen. Dit jaar 

is er een kamp in 

Oosterhout van zondag 

18 tot zaterdag 24 juli 

voor jongens en meisjes 

van 8-11 jaar.   €120 

Deze zomer willen wij 
weer een opruimactie 
in Leiden organiseren. 
Maar deze keer op het 

water in een kayak. 
Houd je mailbox in de 

gaten! 

Tips voor de zomer 
 

10 en 11 juli:   Open Imkerijdagen in de Hortus  
Dit weekeind staan de bijen extra in de belangstelling. 
Kom langs, vraag om het Honingreceptenboekje met 
veel informatie over bijen en zoek de bijen op in de tuin. 
Voor kinderen is er een speciaal bijenspeurboekje.  
 

Hele zomer:  “Doggerland: Verdwenen wereld in de Noordzee” 
Familietentoonstelling in het Rijksmuseum van Oudheden 
In deze tentoonstelling maak je een ongekende tijdreis van een miljoen 
jaar. Het is een reis naar een verdwenen prehistorische wereld in de 
Noordzee: Doggerland. Je komt meer te weten over de bewoners en hoe ze 
zich staande hielden in een omgeving en een klimaat dat steeds 
veranderde. 
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