Family-time
September 2018

Beste ouders en kinderen,

De zomer en de vakantie liggen alweer achter ons. De scholen zijn weer begonnen, en ook in de kerken
van de Mariaparochie beginnen we aan een nieuw werkjaar. Speciaal voor jonge gezinnen hebben we al
een aantal activiteiten op de kalender gezet.
In de Lambertuskerk is er regelmatig een kinderwoorddienst. Tijdens de
zondagsviering, die begint om 11.00 uur, gaan de kinderen naar een aparte
ruimte om te luisteren naar een verhaal en te knutselen.
De volgende data kun je alvast noteren :
16 september, 7 oktober, 4 november en 2 – 9 – 16 – 23 december (advent).

Ook de voor de voorbereiding van de eerste gezinsviering zijn we alweer bij elkaar geweest.
Gezinsvieringen zijn gericht op het hele gezin en heel goed te volgen voor kinderen. Het kinderkoor de
Hartegalen zorgt voor de muzikale omlijsting. In de eerste gezinsviering is het meteen feest want dan
vieren we het 50 jarig bestaan van het kinderkoor ! De volgende data staan al vast :
4 november 11.00 uur in de Lambertuskerk : Jubileumviering Hartegalen
25 november 9.30 uur in de Petruskerk : Sinterklaasviering
9 december 11.00 uur in de Lambertuskerk : Presentatieviering vormelingen

Het rooster voor kerstmis is ook al gemaakt. De volgende activiteiten zijn er door en voor kinderen :
24 december 15.00 uur Peuter- kleuterviering in de Petruskerk
16.30 uur Kerstspel in de Lambertuskerk m.m.v. de Hartegalen
19.00 uur Gezinsviering in de Petruskerk m.m.v. de Hartegalen
25 december 13.30u – 15.30u Kerstinstuif in de Petruskerk met muziek, verhaal en kerststal kijken.
6 januari 2019 11.00 uur 3 koningenviering in de Lambertuskerk

Kinderkoor
Het kinderkoor De Hartegalen repeteert iedere dinsdag van 18.15 uur tot 19.15 uur in de pastorie
van de Lambertuskerk, Stationsstraat 19a.
Lijkt het je leuk samen met andere kinderen in een koor te zingen,
en kun je al lezen, kom dan een keer kijken of meedoen tijdens een
repetitie.

Vormselvoorbereiding
We gaan dit najaar weer van start met de vormselvoorbereiding voor kinderen in groep 8.

Opgeven kan tot 21 september via de website: www.hmaria.nl onder praktische zaken.

Het Heilig Vormsel wordt toegediend op

Zaterdag 2 februari 2019
19.00 uur
Lambertuskerk.

Communie doen in groep 4
De data voor de Eerste Communie 2019 zijn bekend. U kunt uw zoon of dochter opgeven via de website.
communievoorbereiding voor kinderen uit groep 4 start na de kerstvakantie. Opgeven graag vóór 31 oktober 2018.
www.hmaria.nl onder het praktische zaken.

Communie in de Lambertuskerk:
zaterdag 18 mei 10.30 u.
zondag 19 mei 10.30 u.
Communie in de Petruskerk:
zaterdag 25 mei 10.30u
zondag 26 mei 10.30 u.

Met vriendelijke groet,

Alida van Veldhoven, Pastoraal Werkster
en alle kinderwerkgroepen uit de H. Mariaparochie

