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Agenda

Jong geleerd, oud gedaan

Studiegroep Compendium
Den Haag, v.a. do 7 mei
Twee avonden in de maand is er in de 
Sint-Jacobuskerk (Parkstraat 65a) een 
studiegroep over het Compendium van 
de Catechismus. Aanvang telkens om 
20.00 uur in de pastorie.
Info/opgave: rene@guldenmund.eu,
adelenieuweboer@gmail.com

Stil weekend
Thorn, vr 8 t/m zo 10 mei
Stil weekend in Foyer de Charité (On-

der de Bomen 2) voor degenen die wil-
len kennismaken met de schoonheid 
van het Woord van God en de stilte.
Info/opgave: (0475) 56 27 70,
www.foyer-thorn.nl

Fietsbedevaart
Brunssum-Heerlen-
Houthem-St.-Gerlach, vr 15 mei
Fietsbedevaart vanuit Brunssum (ver-
trek klooster Sterre der Zee; verzame-
len 08.45 uur) en Heerlen (H. Hartkerk) 
naar Houthem-St.-Gerlach, georgani-
seerd door RK Familiewerk Don Bos-
co. Programma vanaf 11.30 uur: H. Mis 

gecelebreerd door mgr. De Jong, rond-
leiding, sport, spel en ontspanning, 
aanbidding en biechtgelegenheid. Kos-
ten: 5 euro.
Info/opgave: (045) 525 80 08,
rk_familiewerkdonbosco@live.nl

Mars voor het gezin
Antwerpen (B), za 16 mei
Actie voor de verdediging van het sa-
cramentele huwelijk tussen man en 
vrouw en het natuurlijke gezin, vanuit 
de visie dat elk kind geboren en opge-
voed zou moeten worden bij zijn na-
tuurlijke vader en moeder. Aanvang 

om 15.00 uur op de Groenplaats. 
Georganiseerd door Pro Familia.
Info: www.marsvoorhetgezin.be

Vrouwevaert
Amersfoort, za 16 mei
Bedevaart ter ere van O.-L.-V. van 
Amersfoort. Aanvang 07.30 uur met  
gebedsviering in de oud-katholieke Ge-
orgiuskerk (’t Zand 13), aansluitend 
stille bidtocht naar de O.-L.-Vrouweto-
ren. Afsluitend gebedsviering in de 
Sint-Franciscus Xaveriuskerk.
Info: (033) 472 94 38,
jfrcsieraal@kpnmail.nl

Bidden kan op elke leef-

tijd en er kan niet vroeg 

genoeg mee begonnen 

worden. Om ook kinde-

ren tot een actief gebeds-

leven te brengen, zijn er 

de materialen van Kinde-

ren bidden voor Kinde-

ren, onder meer rond 

Maria en de rozenkrans. 

Door Maria tot Jezus: 

“Dat gaat heel spon-

taan.”

Peter Doorakkers

Jong geleerd is oud gedaan. 
Of, in de woorden van de be-
kende Nederlandse ‘Blauwe 
Zuster’ Anima Christi: “Het is 
goed de zaden van het Woord 
vroeg te planten!” De KN-co-
lumniste maakt deel uit van de 
commissie van aanbeveling 
van Kinderen bidden voor 
Kinderen, het in 2009 in Den 
Bosch  gestarte initiatief dat 
 kinderen tot gebed wil bren-
gen.
De activiteiten van de stichting 
Kinderen bidden voor Kinde-
ren combineren gebed en cate-
chese met diaconie – bijvoor-
beeld het maken van kaarten 
voor zieke kinderen. Daartoe 
is allerlei materiaal ontwik-
keld, zoals recent folders en 
gebedskaarten met een laag-
drempelige uitleg van het On-
zevader en het Weesgegroet. 
In deze meimaand staan spe-
ciaal het gebed tot Maria en de 
rozenkrans centraal. Die oude 
katholieke traditie mag voor 
sommigen het imago van ‘stof-
fig’ of ‘achterhaald’ hebben, bij 
kinderen is dat heel anders.

‘Heel natuurlijk’
Dat merken ze ook in de Rot-

terdamse Lambertuskerk, een 
van de plekken waar actief 
met het concept van de stich-
ting wordt gewerkt. Elly Ben-
ner, medeverantwoordelijke 
voor de kinderactiviteiten van 
‘de Lambertus’: “Wij gebrui-

ken het materiaal sinds 2012. 
Ik was voor het eerst in Lour-
des geweest en dacht: ‘Daar 
moet ik iets mee’, Maria is im-
mers veel aan kinderen ver-
schenen. Kinderen van deze 
tijd staan open voor geloof. Je 
kunt ze uitleggen dat Maria de 
moeder van Jezus en ons aller 
moeder is, dat ligt dicht bij 
hen en gaat heel natuurlijk.”
Het gebed zelf begint eenvou-
dig, “met een Onzevader en 
een Weesgegroet, en dat bouw 
je uit. Per bijeenkomst leggen 

we een geheim van de rozen-
krans uit, zodat ze het leven 
van Jezus leren kennen. Ook 
leggen we uit dat je kunt bid-
den voor intenties: zo wordt 
de verbinding gelegd met wat 
zij voor anderen kunnen doen. 

Bijvoorbeeld bidden en een 
kaart maken voor een ziek 
kind. Kinderen wíllen ook 
graag iets voor anderen 
doen”.

Moerzeke
De Vlaamse Trui Nolf startte 
dit jaar met Kinderen bidden 
voor Kinderen in Moerzeke, 
bij het bedevaartsoord van de 
zalige Priester Poppe. Nolf 
leerde het initiatief kennen 
toen zij materiaal zocht voor 
de catechese die zij jarenlang 

in haar parochie gaf. Toen ze 
daarmee ophield, “vroeg ik 
Maria: ‘Geef mij wat te wer-
ken voor u’”. Ze was ook be-
kend met het initiatief Child-
ren of Hope, eucharistische 
aanbidding, en besloot die 
twee samen te brengen. Sinds 
januari komt maandelijks een 
groepje kinderen en ouders sa-
men in de Grafkapel van Pries-
ter Poppe. Daar worden een 
activiteit, de kinderrozen-
krans, aanbidding en de zegen 
met het  Allerheiligste gecom-
bineerd. “Maria verscheen in 
Fatima aan kinderen”, zo be-
nadrukt ook Nolf. “Door het 
bidden van de rozenkrans le-
ren zij Jezus en Maria kennen. 
Dat gaat heel spontaan.”

Doorwerking
De activiteiten hebben ook zo 
hun uitstraling op ouderen, 
merken beiden. Benner: “In 
mei en oktober bidden we na 
afloop van de hoogmis een 
tientje van de rozenkrans. De 
hele kerk blijft daarvoor zit-

ten. Oudere parochianen krij-
gen weer hoop, ze zien dat de 
rozenkrans niet weg is en dat 
kinderen vol overgave  mee 
bidden. Jonge ouders worden 
daardoor geraakt, en ouderen, 
die eerst dachten dat het een 
stoffige traditie was, zien dat 
die met zijn tijd is meege-
gaan.”
Nolf merkt iets soortgelijks: 
“Als er anderen in de kapel 
zijn, bidden ze spontaan mee. 
Ook komen er mensen vragen 
naar onze materialen als ze 
ons bezig zien. Ik verwijs hen 
dan naar de website van Kin-
deren bidden voor Kinderen. 
Er zijn al grootmoeders ge-
weest die zeiden: ik zal mijn 
kleinkinderen eens meebren-
gen. De openheid is groot.”

Olievlek
Benner en Nolf hopen dat die 
openheid zich erin vertaalt dat 
nog veel meer parochies met 
Kinderen bidden voor Kinde-
ren aan de slag gaan, en dat 
deze zich “als een olievlek” 
zullen gaan verspreiden. “De 
materialen zijn eenvoudig te 
gebruiken”, vertelt Nolf, en 
kunnen simpel aangepast wor-
den aan de lokale situatie. Een 
mooie gelegenheid, zo oppert 
ze, is  ‘Moederdag voor Maria’  
op 10 mei. Wie op die dag 
thuis of in de parochie tenmin-
ste één Weesgegroet bidt, kan 
dat melden via maria@kinde-
renbiddenvoorkinderen.nl.  Zo 
vormt zich een landelijk boe-
ket. +

Info over de stichting en de ver-
schillende activiteiten: www.kin-
derenbiddenvoorkinderen.nl. 
 Materialen om zelf met Kinderen 
bidden voor Kinderen aan de slag 
te gaan, zijn te downloaden van 
deze site. De nieuwe folders met 
uitleg over het Onzevader en het 
Weesgegroet zijn te verkrijgen 
via www.betsaida.org.

‘Oudere parochianen krijgen weer 
hoop, ze zien dat de rozenkrans 

niet weg is’

In de Grafkapel van de Z. Priester Poppe in het Vlaamse Moerzeke komt sinds januari maandelijks een 
groepje kinderen en ouders samen. Daar worden een activiteit, de kinderrozenkrans, aanbidding en de 
 zegen met het Allerheiligste gecombineerd.
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