
 
 
 
 
 
Zondag 24 september: 
Gezinsmis 10 uur 
Op zondag 25 september zijn jullie van harte welkom 
bij de eerste gezinsmis van dit seizoen.  
Tijdens deze gezinsmis is er kinderwoorddienst en 
kindercatechese. Heb je weleens gehoord “de 
laatsten zullen de eersten zijn”? Zondag horen 
jullie waar dit vandaan komt. Komen jullie ook 
aanstaande zondag en de hele maand oktober? 
 

Na de gezinsviering: koffie en limonade in de 
pastorietuin en bij minder goed weer in het 
Parochiehuis. 
 
 



Zondag 1 oktober 
Zondag 8 oktober 

Zondag 15 oktober 
Zondag 22 oktober 

Zondag 29 oktober 
 

Oktobermaand –  
Kinderen bidden voor vrede 
Oktober wordt ook wel de Rozenkransmaand 
genoemd. Dit jaar gaan we speciaal met 
kinderen een tientje (1/5 deel) van de 
rozenkrans bidden voor vrede voor alle 
mensen en natuurlijk de kinderen die lijden 
onder oorlogsgeweld.  
In de maand oktober vragen we speciaal aan 
Maria, de moeder van Jezus, om met ons mee 
te bidden voor vrede.  

In oktober gaan we een speciale “Vredesboom” versieren met 

tekens die met ons gebed voor vrede te maken hebben. Kom jij ook? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Iedere zondag in oktober onder andere: 
 In oktober krijgen jullie een sleutelkoord of armband waarmee je  

 een tientje kunt bidden voor vrede  

 Iedere week weer een ander teken voor in de Vredesboom. Kom  

 jij ook elke zondag deze grote Vredesboom versieren? 

 Iedere zondag in oktober bidden we na de 10 uur mis tien 

Weesgegroetjes van de (grote) rozenkrans bij Maria. Deze maand 

dus speciaal voor vrede voor mensen en kinderen die slachtoffer 

zijn van oorlogsgeweld.  

Alle mensen in de kerk mogen meebidden. 

  We steken een kaars aan en we gaan ook voor  
 jouw intenties bidden bij Maria. 
 

 

Kerstspel “Levende kerststal” 

Misschien vroeg om al aan Kerstmis te denken, maar de 

vrijwilligers van de kinderactiviteiten zijn al druk bezig met de 

voorbereidingen. 
 

Bij deze brief zie je de uitnodiging om je aan te melden om mee 

te doen aan het Kerstspel op Kerstavond om 19:00 uur. 

 

Laat je snel wat weten?  

Aanmelden kan tot uiterlijk zondag 13 november 2016 

 

Aanmelden 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? 



 
kinderactiviteiten september t/m december 2017 
24  sept  Gezinsmis 10 uur in de kerk, kinderwoorddienst, 

koffie en limonade in het parochiehuis na de mis 
    

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

Aanmeldingsformulieren kerstspel inleveren tot uiterlijk 12 november 
 

   1  okt Oktober - 
Rozenkransmaand 

Kinderen bidden voor vrede 

10 uur in de kerk, kinderwoorddienst 

   8  okt  10 uur in de kerk, kinderwoorddienst 

 15  okt  10 uur in de kerk, kinderwoorddienst 

 22  okt   

 29  okt Gezinsmis, afsluiting 
Rozenkransmaand 

10 uur in de kerk, kinderwoorddienst 

  5 nov  10 uur in de kerk, kinderwoorddienst 

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

19 nov Feest Christus, Koning 10 uur in de kerk, kinderwoorddienst 

26 nov 1e zondag van de Advent 
Gezinsmis 

10 uur in de kerk, kinderwoorddienst 
 

   3  dec 2e zondag van de Advent 10 uur in de kerk, kinderwoorddienst en 1e keer 
oefenen voor het kerstspel 

 10  dec 3e zondag van de Advent 10 uur in de kerk, kinderwoorddienst en kerstspel 
voorbereiding  

 17  dec 4e zondag van de Advent 10 uur in de kerk, kinderwoorddienst en generale 
repetitie kerstspel, u mag foto’s maken.  

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

 

 

 

 

 
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 Lambertusparochie:  

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 


