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Geloofsgemeenschap
H. Ignatius van Loyola

De kinderen
doen mee!

Wij leven op aarde
en dromen de hemel,
een land in de verte,
een mooi schilderij.
We maken het samen
en God zal ons helpen,
maar niet zonder jou erbij.”
Een liedje over verbondenheid met
elkaar en met God.
De doop is het begin van een leven
in verbondenheid met God en met
de geloofsgemeenschap.

Geloofsopvoeding is niet los verkrijgbaar en niet alleen bedoeld voor zon
en feestdagen.
Geloven, en ook geloofsopvoeding,
zit als het ware verweven in het dagelijks leven.
Voor opgroeiende kinderen is het
goed activiteiten te ondernemen met
andere kinderen, jongeren en volwassenen voor wie geloven betekenisvol is.
Onze geloofsgemeenschap probeert
op verschillende manieren de
verbondenheid van de kinderen
te vergroten en te behouden.
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Een jaar vol boeiende activiteiten voor kinderen

Onze activiteiten

.

Voor een actieve rol….

Kinderwoorddienst: We luisteren naar verhalen uit de kinderbijbel, knutselen, praten
en zingen. We laten na afloop aan de mensen in de kerk zien en horen wat we gedaan
hebben.

Iedere tweede zondag van de
maand tijdens de viering van
11.00 uur.

Gezinsviering: Een viering, gericht op gezinnen met kinderen, waarbij het kinder- en
jeugdkoor de muzikale ondersteuning verzorgt.

Iedere derde zondag van de
maand om 11.00 uur.

Franciscusviering voor kinderen en hun dieren: De kinderen brengen hun huisdier of
knuffeldier mee naar de kerk. Ook de allerkleinsten zijn welkom!

7 oktober 2018 om 14.30 uur.

Actie schoenendoos: De kinderen komen in actie voor kinderen die het minder goed
getroffen hebben. We vullen en versieren een schoenendoos.

november 2018

Adventsproject: In de adventstijd gaan wij samen met de kinderen op weg naar
Kerstmis. Dan is er elke week een kinderwoorddienst of een gezinsviering.

Iedere zondag in de advent

Kinderkerstviering: We vieren Kerstmis! De kinderen worden op een speciale manier
betrokken bij de viering. Het kinder- en jeugdkoor verzorgt de muzikale ondersteuning.

24 december 2018
om 19.00 uur.

Kindje Wiegen: Op tweede Kerstdag komen we samen rond de stal.

26 december 2018 om 12.00 uur

Viering met kinderzegen: De kinderen die in het afgelopen jaar gedoopt zijn worden
met hun ouders en familie uitgenodigd. De naam wordt opnieuw genoemd en het
kaartje uit de doopkapel wordt uitgereikt.

3 februari 2019 om 14.30 uur.

Vastenproject: In de veertigdagentijd gaan wij met de kinderen op weg naar Pasen.
Ook dan is er elke week een kinderwoorddienst of een gezinsviering.

Op zondag, tijdens de viering van
11.00 uur.

Palmpasen: Op Palmzondag is er een gezinsviering. Na afloop brengen de kinderen
een mooi versierde palmpaasstok naar zieke of oudere mensen.

14 april 2019 om 11.00 uur

Familie Paaswake. Een viering voor jong en oud rond licht en water. We luisteren
naar de bijzondere verhalen die bij deze avond horen.

20 april 2019 om 19.00 uur.

Viering Eerste Communie: Na een uitgebreide voorbereiding aan de hand van een
eigentijds communieproject, doen de kinderen van groep 4 van de basisschool hun
Eerste Communie.

16 juni 2019 om 11.00 uur.

Voor kinderen die een actieve rol willen spelen tijdens
de vieringen zijn er twee mogelijkheden.
De misdienaars.
Heb je er al eens aan gedacht om misdienaar te worden?
Om misdienaar te kunnen worden moet je je Eerste
Communie hebben gedaan.
Een misdienaar helpt de pastor aan het altaar.
Iedere viering zijn er twee misdienaars.
Vóór je echt misdienaar wordt mag je oefenen.
Daarna ben je ongeveer één keer per vijf weken aan de
beurt.
Het kinder- en jeugdkoor.
Iedere maand is er een gezinsviering. Die viering is
speciaal voor kinderen bedoeld. Je hoort er verhalen
uit de bijbel en andere verhalen.
In de viering mogen jullie zelf voorlezen en vaak ook
iets doen.
De liedjes worden gezongen door het kinder- en
jeugdkoor. Het zijn meestal leuke, vrolijke liedjes.
Het afgelopen jaar is het kinder- en jeugdkoor wat
groter geworden, maar er kunnen nog heel veel kinderen bij!
Daarom vragen wij: heb jij zin om mee te doen?
Je mag er al op als je zes jaar bent. We oefenen iedere
donderdagavond in het parochiecentrum van 19.00 uur
tot 19.45 uur.
En/of op zondag vóór de gezinsviering, om 10.30 uur.
Maar natuurlijk doen we ook meer:
We zingen bijvoorbeeld in de kindernachtmis, de kinderpaasviering en op Palmzondag. Bij de viering met
(knuffel)dieren in oktober en bij de viering met kinderzegen in februari. En natuurlijk bij de Eerste Communie. Dat is altijd heel leuk.
Af en toe doen we samen iets gezelligs, zoals bowlen.
Kom je ook een keer mee-oefenen?

