
  

KINDERWOORDDIENSTEN

in de samenwerkende kerken
Hartebrug, Maria Middelares,*
Sint-Antonius en Sint-Petrus

in Leiden

Elk weekend houden wij  een kinderwoorddienst  in één van onze
kerken. Alle kinderen tussen 4 en 12 jaar oud zijn van harte welkom.
Hieronder vindt u het rooster.

Tijdens het eerste deel van de Mis (liturgie van het
woord)  komen  de  kinderen  bij  elkaar.  Het
evangelie  van de zondag wordt  voorgelezen en
uitgelegd op een manier dat bij de leeftijd van de
kinderen past.  

Na  de  kinderwoorddienst  komen  de  kinderen
terug naar hun ouders in de kerk voor de tweede
deel van de Mis (liturgie van de tafel). 

Op sommige zondagen is er in plaats van een
kinderwoorddienst een viering met speciale aandacht voor kinderen
en gezinnen. 

Op  de  eerste  zondag van  de  maand  is  er  een  lunch voor  alle
kinderen, tieners en misdienaars. 

* De KWD in de Lam Godsparochiekern worden voorlopig in de

Adressen en Contactpersonen

Hartebrugkerk

Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden
Contact: Victoria Twist vj.twist@kpnplanet.nl

Sint-Petrus

Lammenschansweg 40a,  2313 DM Leiden
Contact: Els Grijmans elsgrijmans@casema.nl

Sint-Antonius

Boshuizerlaan 13, 2321 SG Leiden 
(Hoek van Churchilllaan en Vijf Meilaan)
Contact: Irma Wijnreder irma202059@gmail.com

Maria Middelares 

Rijndijk 283, 2331 AD Leiden (vlakbij het Haagsche 
Schouw)
Contact: Irma Wijnreder irma202059@gmail.com
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   Sint-Antoniuskerk gehouden en niet in de Maria Middelares  
     Kinderwoorddiensten voorjaar 2023

Welk weekend? Welke kerk? Hoe laat?

1ste zondag van de
maand

  Hartebrugkerk 11.15 uur

zaterdag vóór de 2de

zondag
 Sint-Petruskerk 17.00 uur

3de zondag van de
maand 

  Hartebrugkerk 11.15 uur

4de zondag van de
maand

 Sint-Antonius     9.30 uur

5de zondag van de
maand

Hartebrugkerk 11.15 uur

In maart en april zijn sommige data afwijkend i.v.m. Pasen. 
Zie volledig schema hiernaast.

Kinderwoorddiensten voorjaar 2023: schema

Palmpasen: processie met de kinderen voorafgaand van de KWD
EHC = Eerste Heilige Communieviering in plaats van KWD
* Viering voor gezinnen in plaats van KWD

zaterdag /zondag Datum Kerk

zondag   5 februari Hartebrugkerk
zaterdag 11 februari Sint-Petrus
zondag 19 februari Hartebrugkerk
zondag 26 februari Sint-Antonius
zondag   5 maart Hartebrugkerk
zaterdag 11 maart Sint-Petrus
zondag 19 maart Hartebrugkerk
zondag 26 maart Geen KWD
zaterdag   1 april (Palmpasen) Sint-Petrus
zondag   2 april (Palmpasen) Hartebrugkerk
zondag   2 april (Palmpasen) Sint-Antonius
zaterdag 15 april Sint-Petrus
zondag 16 april (EHC) Hartebrugkerk 
zondag  23 april Sint-Antonius
zondag  30 april Hartebrug
zondag   7 mei Hartebrug
zaterdag  13 mei Sint-Petrus
zondag  21 mei Hartebrug
zondag  28 mei Sint-Antonius
zondag    4 juni Hartebrug
zaterdag  10 juni Sint-Petrus
zondag  18 juni Hartebrug
zondag  25 juni Sint-Antonius
zondag    2 juli * Hartebrug


