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Lieve Ouders en Kinderen, 
 

 

Welkom terug aan het begin van een nieuw schooljaar en een nieuw 
seizoen van activiteiten binnen de parochie. De maand september zit vol 
met activiteiten voor o.a. de Eerste Heilige Communicanten, Vormelingen 
en Misdienaars. Er zijn ook speciale activiteiten rond de 
Scheppingsperiode die loopt van 1 september tot en met het feest van de 
Heilige Franciscus van Assisi op 4 oktober. Meer daarover kan je in onze 
Laudato Si Krant lezen.  De eerste activiteit is een actie om afval op te 
rapen tijdens het kajakken! 
 

Onze catecheseclub, de Vriendjes 
van Franciscus gaat in oktober 
weer van start. Alle kinderen die 
in groep 5 t/m groep 8 zitten of 
die communie hebben gedaan 
zijn van harte welkom.  
 

Wij hopen je straks op een van onze activiteiten te zien. Geniet van de 
nazomer!  

Veel liefs van het team xxxxxx 
 
 
 
Veel liefs van het team xxxx 

Start seizoen op zondag 5 september  
De kinderwoorddiensten gaan weer van start en er is een lekkere 
lunch in de Romanuszaal. Voor de eerste keer sinds het begin van de 
pandemie, zitten de kinderen aan het begin van de viering met hun 
ouders in de kerk. Wij komen na de geloofsbelijdenis terug.  
 

Vanaf 13 uur is er een plogactiviteit bij de 
Maria Middelareskerk. Wij gaan afval uit 
de sloten vissen in een kano/kajak! 
Aanmelden verplicht bij Victoria 
vj.twist@kpnplanet.nl of Jan Akerboom  
0619019983.  

 
 

Communicanten en 
Vormelingen 2021 

Voor de communicanten is er op 
zondag 12 september een leuk 

uitje na de viering van 11.15u. En 
op zondag 19 september gaan 

wij kennis maken met de  
vormelingen die op 30 oktober 

worden gevormd.  

 

Nieuws voor alle (aspirant) misdienaars 
 

Het misdienaarsuitje is gepland op  zondag 19 
september na de Mis van 11.15 uur. De huidige 
misdienaars krijgen een aparte uitnodiging.  
 

Op zaterdag 25 september van 10.30 tot 13.00 
uur  is er een training voor ALLE misdienaars en 
junior-acolieten met aansluitend een lekkere 
lunch.  Heb je communie gedaan en wil je ook 
misdienaar worden? Geef het door aan  

                                       Cora Geerlings cwm.geerlings@gmail.com  

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

Dus 5 september, 
3 oktober, 7 november en 5 
december.  
Iedereen is welkom! 

Oproep aan alle ouders!  
Wij zoeken enthousiaste ouders om ons 
te helpen met de kinderactiviteiten. 
Maar zingen in het koor of de penning-
meester helpen mag ook! Contact via 
Victoria vj.twist@kpnplanet.nl   of 
Maaike m.elinkschuurman@me.com  
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Kinderwoorddiensten tijdens de Mis van 11:15                       Kinderwoorddiensten in de Maria Middelares                                                       
in de Hartebrugkerk    (Haarlemmerstraat 110)                       en andere activiteiten                    

5 september: 23ste zondag door het jaar 
Jezus geneest een dove man. Hij zegt: Effata! 
wat betekent ‘Ga open!’ Staan onze oren ook 
open voor het woord van God? Vandaag gaan 
wij speciaal voor Gods schepping bidden. Dat wij 
beter voor de aarde gaan zorgen.  
 

12 september: Terugkomviering Eerste Heilige 
Communicanten. Wij zitten in de kerk. 

 

19 september: 25ste zondag 
door het jaar 

Jezus zei: De eerste zullen de 
laatste zijn en de laatste de 
eerste. Wat bedoelde Hij?  
 

3 oktober: Feest van De Heilige 
Franciscus van Assisi (verplaatst van 
4 oktober) 
Franciscus wist dat de armste mensen en de kleinste 
dieren allemaal kinderen van God zijn. Vandaag mogen 
alle kinderen de kerk in processie binnenkomen!  

 

17 oktober: 29ste zondag door het jaar  
 

Jezus vertelt zijn leerlingen dat zij niet de baas over 
elkaar moeten spelen.  ‘Als je de belangrijkste wil zijn 
moet je de anderen dienen.’  
 

31 oktober: 31ste zondag door het jaar  

Er zijn heel veel regels maar welke is de 
allerbelangrijkst? Vandaag gaan wij ook vertellen 
over Allerheiligen en Allerzielen.  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

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  
 

26 september: 26ste zondag door het jaar 
Jezus zegt: "Wie een van ons een   
glaasje water geeft zal ervoor beloond worden, want wie 
niet tegen ons is, is voor ons!" 

27 juni (24ste oktober: 30ste  zondag door het jaar  
               Vandaag horen wij hoe Jezus de blinde Bartimeüs geneest. 

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 
die wist dat de armste mensen en de kleinste dieren allemaal 
kinderen van God zijn. Wij danken God voor de mooie natuur en 
vragen Hem ons te helpen bij de zorg voor onze planeet, de aarde. 
Wij bidden in de kerk, lezen Bijbelverhalen en leren over de 
sacramenten. Alles op een laagdrempelig en  interactieve manier.  
 

De club is bedoeld voor kinderen die hun eerste heilige communie 
hebben gedaan of die in groep 5 of hoger zitten. De maandelijkse 
bijeenkomsten zijn op zaterdagmiddag van 15.30 tot 17.00 uur in 
de bijsacristie van de Hartebrugkerk.  
 

De eerste bijeenkomst van het 
seizoen is op zaterdag 9 oktober. 

 

De leiders zijn Victoria Twist en Lamis 
Ahmar. Meer informatie via Victoria 
Twist  071-5236556 of  
vj.twist@kpnplanet.nl  

 
 

Van 1 september tot en met 4 oktober vieren wij de scheppingsperiode! 
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