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Bedevaart
Overdinkel, zo 16 okt
H. Gerardus Majella-bedevaart. Om 
10.30 uur vertrekt de sacramentspro-
cessie van de kerk (Hoofdstraat 78) 
naar het Majellapark voor de Mis. Af-
sluiting om 15.00 uur met een lof.
Info: (053) 538 13 04,
gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl 

Alexandre Guilmant Festival
Utrecht, zo 16 okt
Ieder zondagmiddagconcert tot en met 
13 november in de St.-Willibrordkerk 

(Minrebroederstraat 21) staat in het te-
ken van Alexandre Guilmant. Aan-
vang: 14.00 uur. Entree 5 euro.
Info: (030) 231 32 17,
www.sintwillibrorduskerk.nl

Wandeling
Den Bosch, zo 16 okt
De Franciscaanse Beweging organiseert 
een wandeling van ong. 15 kilometer 
in het buitengebied van de stad. Start 
aan de Van der Does de Willeboissin-
gel 11. Kosten: 5 euro.
Info/opgave: (073) 613 5098

Cantorcursus
Amsterdam, do 20 okt
In vijf avonden wordt de deelnemers 
geleerd om zelfstandig (of met diri-
gent) liturgische gezangen in te stude-
ren en uit te voeren.
Kosten: 70,00 p.p. of 250 euro per paro-
chie/regio.
Info/opgave: NSGV Haarlem-Amsterdam, 
(023) 511 26 86 

Theologie van het lichaam
Mechelen, vrij 21 t/m zo 23 okt
Voor jongeren van 16 t/m 35 jaar. Lo-

catie: klooster Maria ter Engelen (Hil-
leshagerweg 11). 
Info/opgave:
kris_vandenhove@hotmail.com

Lezing
Den Haag, za 22 okt
Over de katholieke visie op relatievor-
ming en seksuele opvoeding. De lezing 
is bedoeld voor kinderen vanaf 10 jaar. 
Ouders zijn welkom.
Locatie: Johanneszaal (Oude Molstraat 
37). Aanvang 10.00 uur.
Info/opgave: (070) 360 35 55

Maria’s kinderen bijeen
Het was alweer de derde 

keer: afgelopen zaterdag 

hield ‘Kinderen bidden 

voor Kinderen’ in Den 

Bosch voor de derde keer 

haar jaaractiviteit: kaar-

ten maken voor zieke 

kinderen, in processie 

naar de Sint-Janskathe-

draal en daar in de Ma-

riakapel samen de rozen-

krans bidden.

Hettie van der Ven

“Ik denk dat een ziek kindje 
hier heel blij van wordt”, zegt 
Simon (7) vol overtuiging, ter-
wijl hij geconcentreerd een op-
komende zon met enorme stra-
len tekent. “ Deze is voor Maria. 
Voor Willem heb ik al een trein 
gemaakt en voor Kevin het 
ruimteschip van Star Wars.”
Het is een vrolijke boel in het 
Sint-Janscentrum. Stapels kaar-
ten in alle kleuren liggen klaar 
voor – dit keer – twaalf zieke 
kinderen. Onder de noemer 
‘speciaal voor jou van mij’ vul-
len de aanwezige kinderen hun 
naam in en wat ze leuk vinden 
om te doen, waarna een per-
soonlijke tekening of bood-
schap volgt. Iedere kaart wordt 
als een cadeautje gebonden en 
in de Kinderen bidden voor 
Kinderen-brievenbus gestopt. 
“Ik wil een fee worden”, schrijft 
Willemijn op, terwijl Kasper 
nauwgezet een glas-in-lood 
raam op zijn kerk tekent. Intus-
sen repeteren de jeugdleden 
van harmonie St. Cecilia uit 
Rosmalen het Marialiedje van 
Fatima, dat straks tijdens de 
processie wordt gezongen.

Krachtig gebed
Ruim twee jaar geleden initi-
eerde Marjolein Heijs, een be-
vlogen katholieke moeder uit 
Rosmalen, Kinderen bidden 
voor Kinderen. “Het rozen-
kransgebed is misschien wel 
het krachtigste gebed. Het is 
heel geschikt om met kinderen 
te bidden omdat de herhaling 
goed werkt en ze steeds het 
kraaltje van de rozenkrans 
door hun vingers voelen gaan. 
Natuurlijk komen niet alle kin-
deren speciaal om te bidden 
naar deze activiteit toe. Veel 
van hen vinden vooral het 
kaarten maken erg leuk. Op 
die manier wordt de stap om 
te gaan bidden voor hen wel 
veel kleiner.”
‘God kent elk kind, jou ook. Hij 
luistert graag als iemand bidt. 
Daarom doe ik dat speciaal 
voor jou!’, luidt de tekst op de 
kaarten. Ook staat het weesge-
groet erop, met tien kraaltjes 
van de rozenkrans eromheen. 
Wanneer er weer een is gebe-
den, kan er een kraaltje wor-
den ingekleurd. 

Op weg naar Maria
Na een uur tekenen en knutse-
len hebben de bijna veertig 
aanwezige kinderen zestig 
kaarten gemaakt. Na wat drin-
ken en een snoepje stelt de pro-
cessie zich op in de zonovergo-
ten tuin van het centrum. Vier 
vendeliers en het processie-
kruis gaan voorop, waarna de 
kinderen volgen met een grote 
houten rozenkrans, rozen en 
gebedsintenties voor Maria, en 
natuurlijk de brievenbus. Bid-
dend en zingend trekken de 
kinderen en hun ouders via de 
Parade naar de Mariakapel van 
de Sint-Jan. Het winkelend pu-
bliek draait zich om, staat stil 
en kijkt verwonderd toe. 

Kinderrozenhoedje
Bij binnenkomst speelt een 
trompet prachtig het Ave Ma-
ria. Het is druk in de kathe-
draal, maar de kinderen krij-
gen als vanzelf de ruimte. 
Priester Robert van Aken leest 
de namen van de zieke kinde-
ren voor. “Je kent deze kinde-
ren misschien niet, maar God 
kent iedereen”, waarna het 
liedje ‘God kent jou’ wordt in-
gezet. Van Aken legt uit hoe 
het ‘kinderrozenhoedje’ wordt 
gebeden. “Eerst het onzevader 
en dan drie weesgegroetjes. We 
slaan er zeven over, anders 
duurt het te lang.” Hij zegent 
de rozenkransjes van de kinde-
ren. Yvonne vertelt de verhalen 
van de vijf Blijde Geheimen. Bij 
ieder verhaal wordt een pas-
sende tekening geprojecteerd 
en een liedje gezongen. Bijna 
ieder kind helpt actief mee. He-
lena leest een gebedje voor, Su-
zan zet de rozen voor Maria in 
een vaas en anderen steken een 
kaars aan. “Houden jullie het 
een beetje bij op je rozenkrans? 
Weet je waar je bent?”, vraagt 
Van Aken af en toe. Ter afslui-
ting stimuleert hij de kinderen 
om thuis iedere dag een wees-
gegroet voor een ziek kind te 
bidden. Dan worden de rozen-
kransen weer opgeborgen. De 
kinderen huppelen naar bui-
ten, de zon tegemoet. De grote 
vaas is helemaal gevuld met 
rode rozen en blijft achter bij 
Maria.

Leren bidden
Het concept van Heijs slaat 
aan. Behalve de kinderen zijn 
ook de ouders enthousiast, 
monseigneur Mutsaerts steunt 
het initiatief en het Jeroen 
Bosch ziekenhuis zorgt ervoor 
dat de kaarten bij de zieke kin-
deren worden bezorgd. Die re-

ageren vaak verbaasd: ‘Wat bij-
zonder dat iemand die mij niet 
eens kent dit voor mij heeft ge-
daan.’
Heijs: “Natuurlijk doen we dit 
om het bidden van de rozen-
krans te stimuleren, maar het 

is ook al prachtig wanneer in 
gezinnen weer vaker het wees-
gegroet wordt gebeden. Kinde-
ren leren op een laagdrempeli-
ge manier bidden voor een 
ander kind en vinden dat vaak 
heel fijn.” +

Rozen en rozenkransgebed voor Maria in de Sint-Janskathedraal in 
Den Bosch.

Bij binnenkomst speelt een 
trompet prachtig het Ave Ma-
ria. Het is druk in de kathe-
draal, maar de kinderen krij-
gen als vanzelf de ruimte. 
Priester Robert van Aken leest 
de namen van de zieke kinde-
ren voor. “Je kent deze kinde

Fo
to

: i
M

oo
se

 - 
W

im
 K

oo
pm

an

Zelf bidden met kinderen
Iedere bijeenkomst van Kinderen bidden voor Kinderen ver-
loopt aan de hand van een vast draaiboek. Dit draaiboek is – 
inclusief al het benodigde drukwerk en de muziek – terug te 
vinden op de website www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl. De or-
ganisatie juicht het van harte toe wanneer parochies dit mate-
riaal downloaden om samen met kinderen de rozenkrans te 
gaan bidden. (HvdV)




