
 
 
 
 
Géén gezinsviering zondag 30 april 
Op zondag 23 april was de viering van de eerste Heilige Communie. 
Zodoende is er op 30 april geen gezinsmis maar gewoon de Hoogmis. 
Jullie zijn uiteraard, zoals iedere zondag, van harte welkom bij de 
kinderwoorddienst tijdens de mis van 10 uur. 
 

Namens alle kinderen die dozen hebben ontvangen in Noord en Zuid:   

Dankjewel voor de 111 overvolle dozen! 
De kinderen zijn zeer blij en verrast met al het moois dat 
jullie hebben gegeven. Jullie hebben met elkaar het Kruis 
van Jezus een stuk lichter gemaakt door zo goed te zijn 
voor anderen!  
Maar liefst 111 dozen zijn door jullie en door groepen van 
de basisscholen De Bavokring en Oscar Romero rijkelijk 
gevuld. Doen jullie volgend jaar weer mee?  



Meimaand – Mariamaand 
Iedere zondag en op Hemelvaartsdag om 10 uur: vlaggetjes voor Maria 
maken: het is 100 jaar geleden dat Maria in Fatima aan drie kinderen is 
verschenen! Dat gaan we vieren met o.a. vlaggetjes en gebed! 
 

In de maand mei denken we speciaal aan Maria, de moeder van Jezus en 
van ons allemaal. De hele maand mei zullen we met jullie deze Mariamaand 
in de kerk vieren. Hoe?  
Tijdens de 10 uur mis op hieronder genoemde dagen is er voor alle kinderen 
kinderwoorddienst.  

Zondag 7 mei Start Meimaand - Mariamaand 

Zondag 14 mei Moederdag voor Maria 
Zondag 21 mei 6e zondag van Pasen 
Donderdag 25 mei Hemelvaartsdag 
Zondag 29 mei Gezinsmis – afsluiting project met 

vlaggetjesoptocht voor Maria 
Tijdens de kinderwoorddienst krijgen jullie uitleg over het bidden met de 
rozenkrans, uitleg over de geheimen van de rozenkrans en hoe je kunt 
bidden voor bijvoorbeeld zieke kinderen.  
 

100 vlaggetjes voor Maria 
Dit jaar is het 100 jaar geleden dat Maria aan 
drie kinderen in Fatima (Portugal) meerdere 
keren is verschenen. Het verhaal over onder 
andere deze verschijning van Maria aan 
kinderen, wordt aan jullie verteld. Iedere zondag 
gaan we vlaggetjes met de (Glorievolle) 
geheimen van de rozenkrans versieren en deze 
aan een lijn achter in de kerk hangen. 
Bij de afsluiting van dit meimaandproject mogen 
jullie de lange lijn met hopelijk 100!!! vlaggetjes 
de kerk binnendragen. Na elke 10 uur mis in de meimaand is er Tientje 
bidden in de Mariakapel. Jullie mogen je eigen intenties, dus waarvoor je wilt 
bidden, op de achterkant van het vlaggetje schrijven. 



Boekenlegger cadeau 
Aan het einde van het meimaandproject krijgen jullie de speciale 100 jaar – 
Maria van Fatima boekenlegger cadeau die je ook kunt gebruiken om een 
Tientje van de rozenkrans te bidden. Dat zijn dus 10 kralen van de 
rozenkrans, dus 10 Weesgegroetjes en een Onze Vader.  
Wanneer je minstens vier zondagen bij de kinderwoorddienst bent geweest 
krijg je deze unieke boekenlegger. 
 
 
 
 
 
 
 

Neem bloem mee op Moederdag voor Maria 
Zondag 14 mei is het Moederdag.  
Jullie mogen op deze zondag een mooie 
bloem meenemen naar de kerk. Aan het 
einde van de viering mogen jullie deze in een 
vaas in de Mariakapel zetten. Aan de bloem 
doe je een kaartje met daarop je naam en wat 
je tegen Maria wil zeggen.  

 

Moederdag voor Maria 
Veel kinderen maken dan een mooie tekening voor hun moeder. Grotere 
kinderen kopen een klein cadeautje of een bosje bloemen. Maria is ook 
moeder. Moeder van Jezus en moeder in de hemel van alle mensen. Zij bidt 
steeds voor al haar kinderen. Daarom willen we haar op Moederdag 
bedanken met een Moederdag voor Maria. 
 

Hoe kan je meedoen aan de Moederdagactie voor Maria? 
Je kunt bloemen gaan neerzetten in een Mariakapel, of een 
kaarsje opsteken. Maar weet je dat elk gebed Wees Gegroet 
Maria voor haar als een mooie roos is? Maria is daar heel blij mee! 
Geef jij ook zo’n roos aan Maria op Moederdag? 
Bid dan op deze zondag 14 mei een Weesgegroet voor Maria om 
haar blij te maken. Samen met je broertje(s), zusje(s), papa en 
mama en misschien wel opa of oma, wordt dat al een klein 
boeketje. Met nog veel meer kinderen van Maria wordt het echt een reuze 
groot boeket! Daarom is het leuk als je laat weten dat je meedoet.  
Mail naar kinderenbiddenvoorkinderen@gmail.com met hoeveel personen 
jullie het Weesgegroet bidden en in welke plaats jullie wonen. 

 

mailto:kinderenbiddenvoorkinderen@gmail.com


Samen een grote rozenkrans 
Op de website www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl zie je dat al deze 
gebedjes samen een grote rozenkrans in Nederland vormen.  
Wat een prachtige krans van rozen gaat dat worden! 
 

Speciaal voor moeders (en oma’s) 
Kinderen bidden voor Kinderen wenst u voor 14 mei een fijne Moederdag. 
We hopen dat u door uw kinderen ‘in de bloemetjes’ gezet zult worden. En 
we hopen dat u op deze dag voor uw kinderen zult willen bidden. Een 
Weesgegroet of wellicht een tientje van de rozenkrans, ter ere van onze 
Moeder Maria en voor de bescherming van uw kind(eren). Maria is de 
Moeder van Jezus en de allergrootste heilige en daarom onze beste 
voorspreekster. Zij brengt onze gebeden bij God. Vaders en opa’s mogen 
natuurlijk aansluiten! 
 

Kinderactiviteiten april t/m juni 2017 
 30  april Hoogmis 10 uur in de kerk, kinderwoorddienst 

   7  mei Start Meimaandproject 10 uur in de kerk, kinderwoorddienst 

 14  mei Moederdag voor Maria  10 uur in de kerk, kinderwoorddienst 

 21  mei 6e zondag van Pasen 
Vormselviering 

10 uur in de kerk, kinderwoorddienst 
15:00 uur in de kathedraal aan de Mathenesserlaan 

 25  mei Hemelvaartsdag 10 uur in de kerk, kinderwoorddienst 

 28  mei Gezinsmis 10 uur in de kerk, kinderwoorddiensten 

   4  juni Pinksteren 10 uur in de kerk, kinderwoorddienst  

 11  juni Feest H. Drie-eenheid 10 uur in de kerk, kinderwoorddienst 

 18  juni Sacramentsdag 10 uur in de kerk, kinderwoorddienst 

 25  juni Laatste gezinsmis seizoen 10 uur in de kerk, kinderwoorddienst 

 

Sacramentsdag 18 juni 
Zondag 18 juni is het weer groot feest in de kerk! Want op Sacramentsdag vieren 
we dat Jezus in ons midden wil zijn in het Sacrament van de Eucharistie. In de 
heilige Hostie is Jezus altijd bij ons. Trek je 
feestelijke (communie) kleding aan, want we 
houden dan om 10 uur, net als op Palmzondag, 
een feestelijke processie in de kerk.  
Tijdens de kinderwoorddienst horen jullie wat we op 
deze feestelijke dag in de kerk vieren. 

http://www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl/

