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Lieve Ouders en Kinderen, 
 

 

De beste wensen voor een Gelukkig Nieuwjaar en welkom bij de 50ste 
editie van de Kinderbrug! Onze allereerste Kinderbrug verscheen in maart  

2014. Dat is bijna acht jaar geleden.  Sindsdien is 
er een heleboel gebeurd: er zijn heel veel 
kinderwoorddiensten, Eerste Heilige Communies 
en allerlei anderen activiteiten geweest. De 
redactie hoopt dat de huidige lezertjes net zo veel 
plezier hebben als hun voorgangers en, net zoals 
bij de eerste Kinderbrug, doen wij een oproep aan 
ouders en kinderen om ideeën en suggesties met 
ons te delen. Want al blijft de kern van onze 
boodschap hetzelfde zijn wij altijd op zoek naar  

nieuwe en leuke manieren om deze aan gezinnen over te brengen.  
 

Nieuw dit jaar zijn de vieringen met extra aandacht voor gezinnen. Wij 
beginnen op zondag 30 januari met een Nederlandstalige viering om 
11.15 uur. Wij verwachten dat de nieuwe communicanten zich aan ons 
zullen voorstellen tijdens deze Mis. 
 

Geniet van de winter en vergeet niet de vogels te voeren! 
 

xxx Veel liefs van het team (Claire, Manu, Maaike, Victoria, Ingrid, 

Remco, Genet, Solène, Jessica, Lamis, Marlena, Alessandra en Micheline)   

 
 
 
Veel liefs van het team xxxx 

Onze eerste Willibrord-processie  
Op 7 november, het feest van Sint Willibrord, 
luisterden de kinderen naar het verhaal van 
onze patroonheilige, hoe hij naar Nederland 
kwam om ons over Jezus te vertellen. Daarna 
brachten ze een modelbootje met daarin 
Willibrord en zijn metgezellen en  lampionnen 
(symbool van het licht van Christus) naar het 
altaar. Een mooie processie! 
 

Schoenendoosactie 
 

Wij danken iedereen die een schoenendoos heeft 
versierd en gevuld of een donatie heeft gedaan  
voor de transportkosten. Maaike, Manu en Victoria 
hebben de dozen naar de loods in Waddinxveen 
gebracht.  De dozen worden  naar Griekenland  
getransporteerd om kinderen in de vluchtelingenkampen van Lesbos 
en elders een beetje blij te maken. 

 

Adventsactiviteit en marktje 
Een kleine maar enthousiaste groep 
ouders en kinderen heeft hard gewerkt 
om leuke dingen te maken voor ons  
Adventsmarktje. Wij hebben EUR 262 
ingezameld voor de zorg voor moeders 
en baby’s in Somalië.   
 

Rond de Kersstal 
Met Kerstmis waren de 
plaatsen in de kerk beperkt  

maar gelukkig kon iedereen de Kerststal bezoeken.  Je 
kunt nog een engeltje in de boom hangen. Voor de 
oudere kinderen is er een fotowedstrijd. Inzendingen 
nog mogelijk tot 10 januari: vj.twist@kpnplanet.nl  

 
 
 

Laatste Oproep Eerste Heilige Communie 2022 

De viering van de Eerste Heilige Communie is op zondag 29 mei. Wij nodigen 
alle kinderen uit die in groep 4 of hoger zitten om mee te doen. De eerste 
ouderavond is al op dinsdag 25 januari en de lessen beginnen op woensdag 
26 januari. Meer informatie en aanmelden via hartebrugkerk@kpnmail.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                    
 

2 januari: Feest van Drie Koningen 
 

De wijze mannen reizen van ver om de nieuwe 
koning te bezoeken. Op dit feest vieren wij dat 
Jezus voor iedereen is gekomen.  
 
 

 

16 januari: 2de zondag door het jaar  
Jezus en zijn moeder en zijn vrienden gaan 
naar een bruiloft. Maar de wijn is op. Wat 
zegt Maria en wat doet Jezus?  

 
Op zondag 30 januari is er een Nederlandstalige  viering met veel 
aandacht voor gezinnen. Alle ouders en kinderen hebben en taak! 

 
 

6 februari: 5de zondag door het jaar 
 

Jezus gaat op zoek naar mensen die  
hem kunnen helpen bij het 
verspreiden van het goede nieuws 
over Gods koninkrijk.  
 
20 februari: 7de zondag door het jaar 

 

Jezus vertelt over het koninkrijk van God. Hij vertelt ons 
wat God van ons verwacht. En dat is niet altijd makkelijk. 
Jezus zegt: Heb je vijanden lief  en wees goed voor de 
mensen die jou haten. 
 

Op woensdag 2 maart begint de vasten- of 40-dagentijd.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

In onze zusterkerk Maria Middelares is er een kinderwoorddienst 
op 23 januari en op 20 februari en 20 maart is er een in de 
Antoniuskerk, Boshuizerlaan 11 (hoek Churchilllaan en Vijf Meilaan)  
 

De lunches voor kinderen zijn op de eerste zondag van 
de maand aansluitend aan de Mis van 11.15 uur in de 
Romanuszaal. Dus  6 februari en 6 maart.  

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

Nieuws: In de bijeenkomst van 13 
november hebben wij kennis gemaakt met 
de provincies Judea, Samaria en Galilea. 
In de groene weide ontmoetten wij de 
herder – met zijn staf en zijn stok – die de  

schappen voedt en beschermt. Een zieke werd het sacrament van 
de ziekenzalving toegediend. Verder hebben wij 
pepernoten gebakken voor Sinterklaas en 
schoenendozen voor de kinderen van Lesbos 
versierd. Francesco is deze maand bij Marco en 
Nicoló die een stoeltje voor hem hebben gemaakt!  
 

Bijeenkomsten in januari en februari 2022: 
De volgende bijeenkomsten zijn op zaterdag 15 jan 
en 12 feb in de bijsacristie van de Hartebrugkerk van 
15.30 tot 17.00 uur. Aanmeldingen vanaf  
groep 5 via vj.twist@kpnplanet.nl  

Bijeenkomsten Eerste Heilige Communie 2022 
• Ouderavond dinsdag 25 januari 20.00 uur met pastoor Walter 

Broeders, Maaike Elink Schuurman en Victoria Twist. Via Zoom. 

• Bijeenkomsten voor de kinderen op 26 januari, 9 en 23 februari 
in de Romanuszaal, Lange Mare 79 van 13.45 tot 15.30 uur 

• Voorstellen tijdens de Eucharistieviering op zondag 30 januari. 
 

 

Training voor alle (aspirant) misdienaars  
Jullie worden verwacht op zondag 23 januari na de Mis 
van 11.15 uur. Daarna is er een lekkere lunch. 
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