
 
 
 

 
Zondag 29 oktober: Gezinsmis 10 uur 
Op zondag 29 oktober zijn jullie van harte welkom bij de 
gezinsmis. Tijdens deze gezinsmis sluiten we de 
Rozenkransmaand en het project Kinderen bidden voor 
vrede af.  
Uiteraard gaan we ook deze zondag weer bidden voor de 
kinderen die getroffen zijn door oorlogsgeweld ver weg en dichtbij. De 

vredesboom is inmiddels helemaal gevuld met al jullie gebeden. Na 

de mis mag je de tekens mee naar huis nemen. 
In de kinderwoorddienst voor kinderen tot en met 12 jaar gaan we tientjes 
maken waarbij je thuis verder kunt bidden voor vrede of waarvoor je maar 
wilt bidden. Deze mag je ook mee naar huis nemen. 
Komen jullie ook? 
 

Na de gezinsviering: koffie en limonade in het parochiehuis. 
 
 



Zondag 29 oktober 
Afsluiting Oktobermaand –  
Kinderen bidden voor vrede 
In de afgelopen maand oktober hebben we 
veel gehoord over het bidden voor vrede en 
vragen we speciaal aan Maria, de moeder van 
Jezus, om met ons mee te bidden voor vrede. 
Hoe we speciaal voor kinderen kunnen bidden, 
kinderen die getroffen zijn door oorlogsgeweld. 
We hebben iedere week in de Mariakapel een 
Tientje van de Rozenkrans hiervoor gebeden. 
Fijn dat jullie allemaal voor deze kinderen 
bidden, zo kan je toch niets iets voor hen doen. 
Ook al stopt het vredesproject: bidden kan altijd en is hard nodig! 
Tijdens de kinderwoorddienst hebben jullie gebedjes op de vredestekens 
geschreven en deze hangen aan de Vredesboom achter in de kerk. Op 
zondag 29 oktober mogen jullie je eigen vredestekens uit de boom mee naar 
huis nemen.   
Na de gezinsmis op 29 oktober gaan we voor het laatst deze maand een 
Tientje met elkaar bidden voor al jullie eigen gebeden die je hebt 
opgeschreven. 

Zie hieronder onze speciale “Vredesboom” vol met tekens die met 

ons gebed voor vrede te maken hebben.  
Zoveel gebedjes van jou om te bidden voor vrede!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Op deze laatste zondag in oktober:  
 We rijgen de een Tientje van de Rozenkrans om thuis mee te bidden; 

 We bidden met elkaar met de grote rozenkrans in de handen; 

 Na deze viering gaan we koffie en limonade drinken in het parochiehuis; 

 Achter in de kerk liggen aanmeldingsformulieren voor de voorbereiding 

 van de eerste heilige Communie en het heilig Vormsel 
 

Kerstspel “Levende kerststal” 
Bij deze brief zie je weer de uitnodiging om je aan 

te melden om mee te doen aan het Kerstspel 

op Kerstavond om 19:00 uur. 

Dit jaar wordt wel heel bijzonder!  

Meldt jij je ook aan? Aanmelden kan tot uiterlijk zondag 12 

november 2017 en kan ook op de website:  

www.lambertuskerk-rotterdam.nl/kinderen/advent&kerst  – klik op 

het formulier om deze in te vullen en te verzenden.  

De voorbereidingen vinden weer plaats in de Advent, op zondagen 

tijdens de 10 uur mis.  

Doen jullie ook mee? 
 

Aanmeldingen eerste H. Communie en H. 
Vormsel 
Aanmelden voor de eerste H. Communie en het H. 

Vormsel tot uiterlijk 5 december 2017 door 

invulling van de formulieren die achter in de kerk 

op de tafels liggen of via de website van de Lambertuskerk:  

www.lambertuskerk-rotterdam.nl/sacramenten 
 

Ingevulde formulieren graag retourneren naar 

het parochiesecretariaat: Hoflaan 121, 3062 JE 

Rotterdam. Voor vragen over aanmeldingen kunt 

u bellen (4123690) of mailen: 

secretariaat@lambertuskerk-rotterdam.nl 



kinderactiviteiten oktober t/m december 2017 
 29  okt Gezinsmis, afsluiting 

Oktoberproject bidden voor 
Vrede 

10 uur in de kerk, kinderwoorddienst 
Hierna koffie en limonade in het parochiehuis 

  5 nov  10 uur in de kerk, kinderwoorddienst 

12 nov  10 uur in de kerk, kinderwoorddienst  
uiterste aanmelddatum kerstspel 

19 nov  10 uur in de kerk, kinderwoorddienst 

26 nov Gezinsmis Feest Christus, 
Koning van het Heelal 

10 uur in de kerk, kinderwoorddienst 
 

    

Aanmeldingsformulieren 1e H. Communie en H. Vormsel liggen in de kerk tot uiterlijk 5-12 

    

   3  dec 1e zondag van de Advent 
 

10 uur in de kerk, kinderwoorddienst en 1e keer 
oefenen voor het kerstspel 

 10  dec 2e zondag van de Advent 10 uur in de kerk, kinderwoorddienst en kerstspel 
voorbereiding  

 17  dec 3e zondag van de Advent 10 uur in de kerk, kinderwoorddienst en generale 
repetitie kerstspel, u mag foto’s maken.  

 24  dec 4e zondag van de Advent 10 uur in de kerk, kinderwoorddienst 

 24  dec Kerstavond 19:00 uur: Gezinsmis met kerstspel en crèche 
 

Kerstkaarten maken voor zieke kinderen 
Komen jullie weer helpen 

kerstkaarten maken voor zieke 

kinderen? Wij hebben namen 

gekregen van zieke kinderen die 

heel blij zullen zijn met een 

kerstkaart van jou. Ook de 

mensen in de kerk mogen 

kerstkaarten maken, voor zieke 

kinderen in ziekenhuizen in 

Rotterdam en omgeving.  

 

Eind 
november 
liggen de 
kaarten 
achter in 
de kerk. 


