
Crèche 

In verband met het geringe aanbod 

van kleine kinderen voor de crèche 

is er besloten de crèchegelegen-

heid niet meer met vrijwilligers te bemensen. U kunt 

zelf met uw kleine kindje(s) gebruikmaken van de 

kleine zaal van het Parochiehuis en het daar aanwezi-

ge speelgoed. Mocht u toch regelmatig gebruik willen 

maken van de crèche neem dan contact op met het 

secretariaat, dan kijken we of we vrijwilligers kunnen 

vragen om op uw kindje(s) te passen.  

Tijdens het kerstspel op Kerstavond (19:00 uur) en 

tijdens de viering van de eerste H Communie zal er 

wel een vrijwilliger aanwezig zijn. 

 

Kinderwoorddienst 

Kinderwoorddienst is er voor alle kinderen die in 

staat zijn rustig naar een verhaal te luisteren, vanaf 

ongeveer 3 jaar en tot aan het 

Vormsel. Kinderwoorddiensten zijn 

er wekelijks tijdens de mis van 10 

uur. Tijdens de kinderwoorddienst 

wordt het evangelieverhaal van de 

betreffende zondag op het niveau 

van de kinderen verteld. Kinderen die naar de kin-

derwoorddienst toe willen, zitten bij hun ouders in 

de kerk tot na het welkomstwoord. Daarna zal de 

pastoor de kinderen uitnodigen om met de leiding 

mee te gaan naar de pastorie. De kinderen komen 

tijdens de collecte weer terug in de kerk. 
 

Kindercatechese 

Kindercatechese is het vervolg op 

de voorbereiding op de eerste 

H.Communie. De catechese is er tijdens de gezins-

missen, advent, veertigdagentijd en feesten. Op an-

dere zondagen zijn deze kinderen welkom in de kin-

derwoorddienst. Evenals voor de kinderwoorddienst 

worden de kinderen na het welkomstwoord uitgeno-

digd om hiervoor naar de pastorie te gaan. Inhoude-

lijk krijgen ook deze kinderen het evangelie van de 

betreffende zondag op hun niveau te horen en te ver-

werken. Tijdens de collecte komen de kinderen weer 

terug in de kerk om de Mis verder met hun ouders mee 

te vieren.   

Kindercatechese is er voor kinderen tot aan de voorbe-

reiding op het H.Vormsel.  

 
Gezinsviering 

In principe is er op elke laatste zondag van de maand 

om 10 uur gezinsviering met Nederlandstalige litur-

gie. Tijdens de woorddienst is er zowel kinderwoord-

dienst als kindercatechese in 

de pastorie waar het zondags-

evangelie in begrijpelijke taal 

en met verwerking wordt aan-

geboden.  

 
Jongerengroep 

Voor jongeren, jongvolwassenen  (jonge ouders) is er in 

onze parochie een groep gestart onder de naam RK2j, 

voor geloofsverdieping voor jongeren/studenten vanaf 

20-35 jaar.  

 

Interessante inleidingen, activiteiten en ontmoeting met 

andere katholieke jongeren/jongvolwassenen. 

 

Wie mee wil werken en mee wil denken voor invulling van 

het komende seizoen nodigen we uit om contact met ons 

op te nemen via onderstaand e-mailadres. 

 

Voor meer informatie kijk je op de website:  

www.lambertuskerk-rotterdam.nl/rk2j 

Meer info: rk2j@lambertuskerk-rotterdam.nl  

Kinderactiviteiten door het jaar 
Tijdens de jaarlijks terugkerende (kerkelijke) feesten 

worden er activiteiten georganiseerd speciaal gericht op 

de kinderen.  
 

Kerstmis 

Op Kerstavond wordt er om 

19:00 uur een kerstspel 

opgevoerd door kinderen. 

Uiteraard gaan daar wat 

weken van oefenen en 

voorbereiden aan vooraf. Kinderen vanaf 4 jaar kunnen 

zich hiervoor aanmelden  

tot uiterlijk zondag 12 november 2017. 
 

Aswoensdag 

Op Aswoensdag wordt een speciale  

viering voor de kinderen gehouden.  

Deze Aswoensdagviering voor  

kinderen zal in dit seizoen zijn op:  

14 februari 2018 om 18.30 uur.  
 

Palmpasen  

In de week voorafgaand aan Palmzondag 

worden de palmpaasstokken versierd.  

Op Palmzondag lopen de kinderen met 

hun stokken mee in de processie tijdens 

de Hoogmis. 

Na deze mis brengen de kinderen hun palm-

paasstokken naar zieke mensen in de parochie.  
 
 

Goede Vrijdag 

De kruisweg wordt gelopen en gebeden 

door kinderen op Goede Vrijdag, ’s och-

tends om 10 uur. De kruisweg wordt door 

pastoor Gouw zelf verteld en gezamenlijk 

gebeden. De schitterende kruiswegstaties 

die wij in de kerk hebben komen als het ware tot leven. Na 

de kruisweg kunnen de kinderen witte bloemen bij het kruis 

neerleggen. Deze worden voor de Paasversiering in de kerk 

gebruikt. 



Projecten 

Tijdens de Mariamaanden (mei en oktober), Advent 

(kerstkaarten maken voor zieke kinderen), Veertigda-

gentijd (vastenproject Kinderen geven aan Kinderen, 

dozen vullen voor kinderen in Rotterdam) en Paastijd 

worden er thematische projecten voor kinderen georga-

niseerd. 

Elk project wordt achter in de kerk gepresenteerd en in 

de Kids-info wordt u hierover geïnformeerd hoe uw ge-

zin hieraan mee kan doen.  
 

Eerste Heilige Communie 

Kinderen vanaf groep 4 van de basisschool kunnen opge-

geven worden voor de voorbereiding op de eerste H. 

Communie. Aanmeldingsformulieren liggen vanaf eind 

september tot aan 5 december in de 

kerk (uiterste aanmelddatum). De 

eerste H. Communie wordt altijd op 

Beloken Pasen, de eerste zondag na 

Pasen, gevierd. Komend seizoen is 

dat op 8 april 2018. De eerste  

voorbereidingsbijeenkomst is op 

zondag 10 december van 14:00-

16:00 uur waarbij ook de ouders aanwezig zijn.  

  

Nieuw: Met ingang van 2017 is de opzet van het voorbe-

reidingsprogramma veranderd. Zo wordt er een parallel 

programma voor de ouders georganiseerd en gaan alle 

kinderen wekelijks de mis van 10 uur bijwonen. Tijdens 

en na deze mis zal de voorbereiding voor de kinderen in 

de pastoriezaal plaatsvinden. In het parallelprogramma 

voor de ouders komen verschillende aspecten naar voren 

die interessant en verdiepend zijn. 

 

Heilig Vormsel 

Voorbereiding op het heilig Vormsel is 

er voor kinderen vanaf groep 8 van de 

basisschool.  

Aanmeldingsformulieren liggen vanaf 

eind september tot aan Sinterklaas achter in de 

kerk. De precieze datum van de toediening van het 

H.Vormsel moet nog worden vastgesteld, maar is 

waarschijnlijk op een zondag in mei of juni 2018.  

Degenen die zich hiervoor aanmelden krijgen t.z.t. be-

richt wanneer de voorbereidingen en de toediening zul-

len plaatsvinden. 

Ouders van vormelingen worden uitgenodigd voor het 

parallelprogramma samen met ouders van communicanten 

dat op 7 januari 2018 van start gaat na de mis van 10 uur. 

 

Kids-info 

Het maandelijkse infor-

matiebulletin van de 

Lambertuskerk voor 

gezinnen met kinderen in de leeftijd van 3-13 jaar. Aan 

het begin van ieder seizoen krijgen ook kinderen van 0-3 

jaar de Kids-info met deze kinderactiviteitenfolder 

toegezonden. 

 

Dit kunnen wij alleen doen wanneer ouders zich d.m.v. 

een aanmeldingsformulier bij de Lambertuskerk hebben 

aangemeld. Dan wordt u maandelijks schriftelijk geïn-

formeerd via de Kids-info en over eerder genoemde en 

andere familie activiteiten. Krijgt u deze informatie niet 

met de post, vul dan een aanmeldingsformulier van onze 

parochie in en retourneer dit aan het parochiesecretari-

aat. Na verwerking in onze administratie worden ook u 

en uw kinderen regelmatig via de post geïnformeerd. 

Aanmeldingsformulieren (voor alle activiteiten) kunt u 

achterin de kerk van de tafels meenemen. 
 

Website 

Op de website kunt u zich aanmelden als parochiaan en 

voor de verschillende activiteiten. In de speciale kinder-

activiteitenbakken op de tafels achterin de kerk vindt u 

het zondagsevangelie voor de kinderen en eventuele 

aanvullende informatie. Informatie, aanmeldingen en 

fotoverslagen van kinderactiviteiten in onze parochie 

zijn te vinden op de website www.lambertuskerk-

rotterdam.nl/jeugd. 

 

Kinderactiviteiten 

in de 

 H. Lambertuskerk 

Rotterdam 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seizoen 2017 – 2018 

 

        Contact-informatie 
  pastorie/ Hoflaan 121 

  postadres : 3062 JE Rotterdam 

     010-4123690 

  e-mail: kinderen@lambertuskerk-rotterdam.nl 

  website: www.lambertuskerk-rotterdam.nl 

                       (ook aanmeldingen kinderactiviteiten) 

  kerk: Oostzeedijk beneden 1-3 

 

 Spreekuren 

  pastoor:  dinsdag- en vrijdagochtend  

   9.30 - 12.00 uur 

 Secretariaat bereikbaar telefonisch bereikbaar op:   

  dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend 9:30-12:30 uur  

 


