NIEUWSFLITS BIJLAGE
Ingezonden mededelingen
30 augustus 2019

De mededelingen in deze bijlage zijn niet per definitie een aanbeveling van school, maar ons
doel is om u hiermee in elk geval veelzijdige kind-gerelateerde informatie aan te kunnen
bieden. Wij zullen als er voldoende copy is maandelijks een dergelijke bijlage versturen.

Kinderkleding- en speelgoedbeurs

Informatieavond Vormselvoorbereiding – Van de Parochie
Herinnering Informatieavond Vormselvoorbereiding
Dit najaar start er weer een nieuwe groep kinderen aan de voorbereiding van hun Heilig Vormsel. Wij
nodigen u en uw kind van harte uit voor de informatieavond op:
Dinsdag 17 september 2019
van 19.30 tot 21.00 uur
in het Parochiehuis in Nootdorp ( Veenweg 36, naast de kerk)
Tijdens deze bijeenkomst krijgt u informatie over de voorbereidingen, in de kerk en daarbuiten. Ook zullen
we toelichten op welke manier u als ouder/verzorger hierbij betrokken kunt zijn.
U kunt uw kind aanmelden vanaf 1 augustus a.s. tot uiterlijk 23 september 2019.
Deze informatieavond is geheel vrijblijvend en u en uw kind zijn van harte welkom.
Nadere informatie bij Pastor Halin of via de mail Vormsel@parochiechristuskoning.nl

Clipdance

Kidsrun

Van de Parochie

Viering Onze Lieve Vrouw Geboorte op 8 september
Op zondag 8 September vieren wij de naamdag van onze Parochiekern: Onze Lieve
Vrouw Geboorte.
Zoals u gewend bent starten we dan om 11.00 uur met een feestelijke viering
waarvoor alle koren zich vol enthousiasme inzetten. Hierna gaan we naar het
parochiehuis, drinken daar gezellig koffie en aansluitend kunt u gebruik maken van
een lichte lunch. Rond 13.45 uur start voor de liefhebbers een boeiende
fiets/puzzeltocht van zo'n 25 kilometer. Voor degenen die niet kunnen of willen
fietsen wordt dan in 't Koetshuys de prachtige film van het jubileumjaar vertoond.
Kinderen kunnen natuurlijk ook meefietsen; als zij dit niet willen of de afstand te
groot is, mogen zij met elkaar een schilderij verven in het parochiehuis.
Wie weet welke verborgen talenten wij onder onze jonge parochianen hebben! Na
al deze leuke activiteiten sluiten we tot 17.00 uur de dag af bij een hapje en een
drankje en natuurlijk met de prijsuitreiking van de puzzeltocht. Wij rekenen op een
grote opkomst!

“Van mij, van mij, van mij!”,
dat is het thema van de gezinsviering van zondag 22 september.
Ter gelegenheid van de vredesweek hebben we het over in vrede samen leven.
Als iedereen alleen aan zichzelf denkt, wordt het leven er niet leuker op.
Hoe kun je zelf meewerken aan vrede om je heen? We kunnen veel leren van Jezus, de Zoon van God.
De gezinsviering vindt plaats op zondag 22 september om 11.00 uur in de Onze Lieve Vrouw
Geboortekerk.
Kinderkoor De BeRKelnootjes zal zorgen voor de muziek. Voor de allerkleinsten zal er crèche zijn.
Jullie komen toch ook?
Connie, Mieke, Robert en Elsbeth

