Onze thema’s dit seizoen

Catecheseclub Vriendjes van Franciscus 2021/2

Bijbelse Landschappen …

Hij leefde 800 jaar geleden maar
wij kunnen nog steeds veel leren
van de Heilige Franciscus van
Assisi. Hij besefte dat wij
allemaal deel zijn van Gods
schepping en broeders en
zusters van elkaar. Hij was een
vriend van de armste en
kwetsbaarste mensen en
noemde zelfs een worm “Broeder Worm.” Daarom is ons motto:

Liefde voor God, liefde voor elkaar en liefde voor de natuur.

… De 7 sacramenten van de katholieke kerk

De club is bedoeld voor kinderen van groep 5 t/m groep 7 of kinderen
die al hun Eerste Heilige Communie hebben gedaan. Broertjes en
zusjes vanaf groep 4 zijn ook welkom. 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 Landshappen.”
Tijdens de bijeenkomsten gaan wij in de kerk bidden, uit de Bijbel
lezen, naar films kijken en quizzen houden. Dit jaar gaan wij op reis in
het Heilig Land en horen wij over de 7 sacramenten van de Katholieke
Kerk. Uiteraard vertellen wij verhalen over de H. Franciscus en geven
elkaar tips over hoe wij beter voor Gods Schepping en Schepselen
kunnen zorgen!
De bijeenkomsten zijn op zaterdagmiddag van 15.30 tot 17.00 uur in
de bijsacristie van de Hartebrugkerk, Haarlemmerstraat 110. De
leiders zijn Victoria Twist en Lamis Ahmar. Voor een uitgebreid
programma met data zie achterzijde.
Meer informatie via Victoria Twist 071-5236556 of
vj.twist@kpnplanet.nl

Op reis door de Bijbelse landschappen

15 januari 2022
Rivieren
Wij vertellen over twee
grote rivieren in de
Bijbel: de Nijl en de
Jordaan. Wat
gebeurde daar?

9 oktober 2021 Wijngarden
Wij zijn dankbaar voor de vruchten
van onze zuster “Moeder Aarde”.
Wat groeide er in de tijd van Jezus?
Wat aten de mensen toen? Zullen
wij een kleine proeverij houden?

12 februari 2022
Steden en dorpjes

God heeft ook bijzonder voedsel voor ons. Wat is dat en wat
betekent het woord “Eucharistie”?

Waar lag de stad Jeruzalem en
in welk dorp woonde Jezus?
Hoe zagen de huizen van toen
uit?

13 november 2021
De Groene weide
De herder en zijn
schapen zijn onmisbaar
in de groene weide.
Koning David, die ooit
een herdersjongen was, heeft een prachtige psalm daarover
geschreven. En Jezus, de Goede Herder, zorgt voor ons.
Er is zo veel om blij over te zijn. Zullen wij andere kinderen blij
maken met een gevulde en mooi versierde schoenendoos?

Op 11 december om 14 uur is er een
advents/kerstactiviteit in de Romanuszaal
Samen met de andere kinderen in de
parochie gaan wij ons gezellig
voorbereiden op het feest van de
geboorte van Jezus.

Op 12 maart om 14 uur is er
een 40-dagentijd-activiteit in
de Romanuszaal
Wij zullen het dan zeker over de
woestijn hebben!

In april is er i.v.m. Pasen en de Goede Week een
speciaal programma voor alle kinderen

14 mei Bergen

11 juni Meren en Zeeën

