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Dit is een uitgave van de sectie Leren en Jongerenpastoraat van de Pastorale Dienstverlening van het 

bisdom Rotterdam. U kunt de nieuwsbrief naar believen doorsturen naar andere geïnteresseerden.  

 

Redactie 

Bep Willers-van Oostwaard en Fredi Hagedoorn-Timmermans 

 

Wilt u de nieuwsbrief zelf ontvangen, maar bent u nog geen abonnee, geef dan uw e-mailadres door. Op dit 

adres kunt u ook met bijdragen aan en reacties op deze nieuwsbrief terecht.  

 

Aan- en afmelden  

E. pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl 

 

 

----- 

Een cadeautje 
Veel kinderen hebben in de afgelopen tijd hun Eerste Heilige Communie gedaan of het heilig Vormsel 

ontvangen. Voor een aantal kinderen zal dit binnenkort nog gebeuren. Bij de voorbereiding op deze 

sacramenten zijn veel vrijwilligers en werkgroepen betrokken. De ouders van de communicanten en 

vormelingen worden op hun eigen wijze voorbereid. Steeds meer hebben ouders, als begeleider van de 

vormselgroep, ook een actieve inbreng bij de voorbereiding van de kinderen.  

 

Een ouder schrijft hierover in het parochieblad: 

“Als begeleider van de vormselgroep vind ik het prachtig om te zien hoe de kinderen in gaan zien hoe 

verhalen, taalgebruik en de verschillende gebruiken uit de kerk verweven zijn met onze dagelijkse dingen en 

op die manier al tweeduizend jaar met ontelbare mensen meegaan op hun levensweg. Elke bijeenkomst is 

voor mij een cadeautje geweest en ik kan iedereen aanraden om begeleider te zijn.” 

 

----- 

Kliederkerk, peuter-kleutervieringen, kindercantorij 
In de St. Christoffelparochie, Rotterdam en omgeving, worden peuter/kleutervieringen gehouden, is er 

regelmatig een Kliederkerk en is er al vanaf 1975 de Kindercantorij Open Hof. 

 

Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn waarin jong en oud, kinderen van 0-12 jaar en 

(groot)ouders, samen op een creatieve manier de betekenis van bijbelverhalen ontdekken. Kinderen kruipen 

of lopen rond, knutselen en kliederen. Tegelijk biedt het inhoud, een goed verhaal, muziek, knutselen en 

samen eten.  

 

Meer informatie 

I.  www.kliederkerk.nl en  

I.  www.kliederkerk.nl/magazine. 

 

De Kindercantorij is een oecumenisch kinderkoor, verbonden aan de kerkgemeenschap Open Hof. 

Gemiddeld 6 maal per jaar verlenen zij medewerking aan een kerkdienst. Dit kan zowel een Protestantse als 
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een Rooms-katholieke of een Oecumenische viering zijn. Eenmaal per jaar werkt de Kindercantorij mee aan 

het Zomerconcert. De Kindercantorij heeft regelmatig meegedaan aan het Kinderkorenfestival in Rijsbergen 

en wist daar in 2008, 2014 en 2015 de eerste prijs te behalen. 

 

De Kliederkerk wordt ook in de parochiekern Leimuiden/Rijnsaterwoude georganiseerd. Deze activiteit 

bestaat uit drie delen (ontdekken, vieren en eten) en werd rond het thema Jonas en de walvis zo uitgevoerd: 

 

• Samen creatief bijbelverhalen ontdekken: de kinderen konden in een walvis zitten, in de maag van 

de walvis voelen en Jonas zoeken, een spel maken om Jonas te vangen en nog veel meer. Er 

werden ook gedachten achter gelaten in de stad Nineve. 

• Samen vieren: het verhaal van Jonas werd voorgelezen en de gedachten in de stad Nineve 

voorgebeden.  

• Samen eten: na het zegenen van de kinderen door hun ouders, was het tijd voor soep en brood met 

knakworst. Het was een zeer geslaagde viering die zeker vaker gehouden zal worden. 

 

In de H. Antonius en Cornelius, Parochie Onze Lieve Vrouw van SION, worden maandelijks 

laagdrempelige kindervertelvieringen gehouden op zondagochtend. Gedurende een half uur kunnen de 

kinderen, uit de groepen 1 t/m 4, op een speelse, actieve manier kennismaken met een bijbelverhaal: er 

wordt met de kinderen gepraat en gezongen. De kindervertelvieringen zijn oecumenisch van opzet. 

 

----- 

"De dag waarop de zon danste", het verhaal van Fatima 

Deze eigentijdse tekenfilm vertelt wat er 100 jaar geleden in 1917 is gebeurd in Fatima, Portugal.  

 

Toen verscheen Maria zes keer aan drie herderskinderen. Bij de laatste verschijning op 13 oktober gebeurde 

er een wonder. Op die dag zagen 70.000 mensen de zon dansen in de lucht. De film geeft een getrouw 

beeld van de gebeurtenissen, die ook nu nog van belang zijn. Er is spanning, 

humor, eerbied en verbazing. Een mooie kennismaking met Fatima, voor jong en 

oud.  

 

De film is geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar, duurt 30 minuten en is Nederlands 

gesproken.  

 

Prijs: € 5. Korting vanaf 10 exemplaren. De film is een gezamenlijk initiatief van 

Uitgeverij Betsaida, Stichting Kinderen bidden voor Kinderen en Stichting 

Katholiek Alpha Centrum. 

 

Bestellen  

• Uitgeverij Betsaida, www.betsaida.org en  

• Katholiek Alpha Centrum, www.rk-alphacentrum.nl  

 

Trailer 

I.  www.youtube.com/watch?v=fdhkWgFPkVU  

 

----- 

Filmpje over huwelijk 

Aan de website www.bewustkatholiek.nl is een nieuw filmpje toegevoegd. Dit keer over het Sacrament van 

het Huwelijk. 

 
----- 

Beeldmeditaties 

Op www.handelingen.com staan beeldmeditaties die te gebruiken zijn voor catechetische bijeenkomsten. Ze 

zijn gratis te downloaden. 
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--- JONGEREN --- 

 

Geloof en een Hoop Liefde spel 
In dit spel zul je verrast worden door verhalen van geloof, hoop en liefde dichtbij, in je eigen buurt of 

woonplaats! Het geeft ontspanning en plezier en je leert je medespelers kennen en waarderen. Voor 4-8 

deelnemers vanaf 16 jaar. Prijs € 27,95.  

 

Bestellen 

I.  www.carolushuis.nl 

  

----- 

Tour of Faith op bezoek bij… 

Aan het eind van het seizoen vinden er twee bijzondere edities van Tour of Faith plaats.  

 

• Op zondag 25 juni zijn jongeren van Tour of Faith uitgenodigd om in 

Bergen op Zoom de Maria Ommegang te bezoeken. Dit is een 

grootse dankstoet aan Maria, die de stad in de Tweede 

Wereldoorlog spaarde.  

• Op zaterdag 8 juli vindt de Nationale Bedevaart in Brielle plaats. 

Deze dag trekken mensen uit het hele land naar Brielle om de 

Martelaren van Gorcum te gedenken. De Bedevaart bevat een 

speciaal jongerenprogramma, waarin bisschop Van den Hende 

meer uitlegt over de martelaren. Via de Facebookpagina van het 

Jongerenpastoraat worden jongeren uitgenodigd.  

 

----- 

Catechese voor jongeren in Gorinchem 

In verschillende parochies is een verdiepend aanbod voor jongeren, vaak georganiseerd voor en door 

jongerengroepen. In de Federatie Driestromenland is onlangs een catechesereeks van start gegaan. 

Sprekers zijn onder andere kardinaal Eijk, Mgr. Van den Hende en pastoor Michel Hagen. Om de zes weken 

is er catechese in de Martinuskerk in Gorinchem. De avond begint met een maaltijd van 17.30 tot 20.00 uur. 

 

Meer informatie 

I.  rkgorinchem.nl/leren/catechese-voor-jongeren  

        

----- 

Vuurdoop fotocollagewedstrijd 

De inschrijving voor De Vuurdoop, de vormelingenmanifestatie van het bisdom Rotterdam, is geopend. 

Vormselgroepen kunnen dit jaar meedingen naar de Vuurdooptrofee door een fotocollage te maken en in te 

sturen. De fotocollagewedstrijd staat in het teken van ‘Je geloof uitdragen’. Dit thema is afkomstig uit het 

veelgebruikte project In Vuur en Vlam.  

 

Tips en wedstrijdregels 

I.  www.bisdomrotterdam.nl/activiteiten/bisdom-rotterdam-activiteiten/vuurdoop-2017  
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----- 

Zomerkampen  
In de tweede week van de basisschoolvakantie organiseert het bisdom Rotterdam drie Zomerkampen. 

Kinderen, tieners en jongeren kunnen een week op kamp met leeftijdsgenoten. Het thema ‘Handen uit de 

mouwen’ staat centraal, naar de werken van barmhartigheid. Dit thema krijgt vorm in de dagopening en -

sluiting, in de spellen en in een uitstapje. De tieners en jongeren gaan concreet aan de slag tijdens een 

diaconaal uitstapje. De kinderen maken dit jaar ook een uitstapje. Het programma bevat verder voor ieder 

kamp veel sport en spel en activiteiten. 

 

Inschrijven 

I.  www.bisdomrotterdam.nl/zomerkampen  

 

 

----- 

Agenda 

 

Zondag 14 mei 2017 

Tour of Faith 

Plaats: Blauwe Zusters, Fluwelen Burgwal 45, Den Haag  

Tijd: 15.00-18.30 uur 

 

Dinsdag 23 mei 2017 

Bijeenkomst contactpersonen Pastorale School 

Plaats: Adelbertkerk, Delft 

Tijd: 20.00-22.00 uur 

 

Zaterdag 3 juni 2017 

Vuurdoop 

Plaats: HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal, Mathenesserlaan 307, Rotterdam 

Tijd: 09.00-13.00 uur 

 

Zondag 16 t/m zaterdag 22 juli 2017 

Zomerkampen 

• Kinderkamp: 8-12 jaar in Amerongen 

• Tienerkamp: 13-14 jaar in Lisse 

• Jongerenkamp: 15-17 jaar in Roosendaal 

Informatie en aanmelden: pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl 

 

Bisdombedevaart naar Rome 

donderdag 12 t/m zondag 22 oktober 2017, 11-daagse bedevaart per touringcar 

zaterdag 14 t/m zaterdag 21 oktober 2017, 8-daagse bedevaart vliegreis 
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