
Wat is             ?Wat is             ?Wat is             ?



 Katholiek initiatief sinds 2009Katholiek initiatief sinds 2009
 vanwege oproep Maria te Fatimavanwege oproep Maria te Fatima
 bevorderen van kindergebedbevorderen van kindergebed
 via: parochies, (groot)ouders, scholen via: parochies, (groot)ouders, scholen 
 stichting (ANBI) in 2013stichting (ANBI) in 2013

22



Wat wil de stichting?Wat wil de stichting?

33

Bevorderen van:Bevorderen van:

••bidden door kinderenbidden door kinderen

••gebed voor (zieke) gebed voor (zieke) 
kinderen kinderen 

••gezonde Mariadevotiegezonde Mariadevotie

••kennis van krachtige kennis van krachtige 
gebeden van de Kerkgebeden van de Kerk



IMPRESSIE 
KINDERMIDDAG
IMPRESSIE 
KINDERMIDDAG
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Kaarten maken voor zieke kinderenKaarten maken voor zieke kinderen



66

Kinderprocessie naar MariaKinderprocessie naar Maria



77

samen bidden bij Mariasamen bidden bij Maria



88

vaak met kinderrozenkransvaak met kinderrozenkrans
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betrokkenheid van kinderenbetrokkenheid van kinderen
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zingen en biddenzingen en bidden
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Ook voor (groot)oudersOok voor (groot)ouders
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MODEL ALS BASISMODEL ALS BASIS
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vanvan voorvoor

Persoonlijke kaartenPersoonlijke kaarten

voornaamvoornaam voornaamvoornaam
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Bidden voor zieke kinderenBidden voor zieke kinderen

doordoor voorvoor

Betrokkenheid:Betrokkenheid: ““mijnmijn”” kindkind



Reacties zieke kinderenReacties zieke kinderen
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hartverwarmend!
hartverwarmend!

blij met kaarten 

blij met kaarten 





AanzetAanzet
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Maria vraagt kinderen om te bidden, Maria vraagt kinderen om te bidden, 
zoals:zoals:

Bernadette in LourdesBernadette in Lourdes

de herderskinderen in Fatimade herderskinderen in Fatima



Uitleg voor kinderenUitleg voor kinderen

1818

Kinderrozenkransboekje  met de belangrijkste EvangelieverhalenKinderrozenkransboekje  met de belangrijkste Evangelieverhalen



Kinderen bidden voor Kinderen Kinderen bidden voor Kinderen 

activiteitenactiviteiten

1919

Draaiboek en materialen voor laagdrempelige kindermiddagen Draaiboek en materialen voor laagdrempelige kindermiddagen 



Bidden zoals Jezus deedBidden zoals Jezus deed

2020
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Jong geleerd Jong geleerd ……..

Maar wat als kinderen niet meer leren bidden?Maar wat als kinderen niet meer leren bidden?
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Daarom met kinderen biddenDaarom met kinderen bidden

+

Voor kracht en licht, nu en laterVoor kracht en licht, nu en later
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Maria om hulp vragenMaria om hulp vragen

Wees gegroet Maria Wees gegroet Maria ……
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De vergeten RozenkransDe vergeten Rozenkrans

•• vraagt Maria aan kinderenvraagt Maria aan kinderen

•• voor vrede op aardevoor vrede op aarde

•• krachtig gebedkrachtig gebed

spreekt kinderen aanspreekt kinderen aan
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Symbolen sprekenSymbolen spreken

rozen voor Mariarozen voor Mariakaarsenkaarsen
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Bidden met woorden Bidden met woorden 

uit de Bijbel uit de Bijbel 

Onze VaderOnze Vader

Wees gegroet MariaWees gegroet Maria

Eer aan de VaderEer aan de Vader
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en stilstaan bij het Evangelieen stilstaan bij het Evangelie

33ee Blijde Geheim:Blijde Geheim:

Jezus wordt geboren Jezus wordt geboren 
in een stal in Bethlehemin een stal in Bethlehem



Afbeeldingen Geheimen alsAfbeeldingen Geheimen als
`Stripverhaal`Stripverhaal´́ over Jezusover Jezus
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MenswordingMenswording KruisofferKruisoffer VerrijzenisVerrijzenis

Uit de iconenexpeditieUit de iconenexpeditie "Christusmysteries""Christusmysteries" van Hvan Hüüsstege Iconen  sstege Iconen  



2929Bisdomblad Den Bosch oktober 2012Bisdomblad Den Bosch oktober 2012

Geloofsoverdracht Geloofsoverdracht 
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Landelijk team van vrijwilligers werkt aan: Landelijk team van vrijwilligers werkt aan: 

•• Materialen voor kinderenMaterialen voor kinderen

• Ideeën om thuis met kinderen te bidden

• Eenvoudige kinderactiviteiten voor parochies en scholen

• Ondersteuning voor werkgroepen die concept willen oppakken

• Anoniem contact gezonde en zieke/arme kinderen 

• Website als `spin in het web´
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Open voor geloof Open voor geloof ……

maar het moet wel overgedragen wordenmaar het moet wel overgedragen worden……
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•• voor een intentievoor een intentie
•• met Weesgegroetmet Weesgegroet

Kaarsje aansteken bij MariaKaarsje aansteken bij Maria
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Thuis bidden met kinderenThuis bidden met kinderen

Online Rozenkrans Woensdagmiddag 13:00 uurWoensdagmiddag 13:00 uur
Radio Maria AM 675Radio Maria AM 675
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Materialen voor thuisMaterialen voor thuis



Zie pagina: bid voor een kindZie pagina: bid voor een kind
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Gezocht:Gezocht:
bidvriendjes en bidvriendjes en --vriendinnetjesvriendinnetjes

3737

Thuis bidden:Thuis bidden:

min. 1x/weekmin. 1x/week

voor zieke kinderen die zijn voor zieke kinderen die zijn 

aangemeld via aangemeld via 

Bid voor een kindBid voor een kind

mail voor gratis bidkaartmail voor gratis bidkaart
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MoederdagMoederdag voorvoor MariaMaria

•• Op Moederdag 12 mei 2014Op Moederdag 12 mei 2014

•• 1 Weesgegroet  = 1 Weesgegroet  = 
1 roos voor Maria1 roos voor Maria

•• Mail woonplaats naar KBVKMail woonplaats naar KBVK
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DownloadsDownloads

gezongen Onze Vader 
en Weesgegroet 

Pagina Materialen: verhalen, tekeningen, muziekPagina Materialen: verhalen, tekeningen, muziek
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Pagina ActiviteitenPagina Activiteiten

Bijvoorbeeld:  Jaarevenement  Den Bosch, Bijvoorbeeld:  Jaarevenement  Den Bosch, 
Kerstkaarten actie voor kinderen in ziekenhuizenKerstkaarten actie voor kinderen in ziekenhuizen
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