kn40 + 2 oktober 2015 + p17

kninspiratie

Kinderen bidden voor vrede
doen voor de vrede:
bidden. De stichting
Kinderen bidden voor
Kinderen houdt met Kerk
in Nood een speciale
gebedsactie. “Echte vrede
komt van God.”
Pascal Beukers
Vluchtelingen helpen en een
einde aan de christenvervolging
in het Midden-Oosten. Daartoe
roept paus Franciscus herhaaldelijk op. “De mogelijkheden
voor kinderen om zoals volwassenen praktisch of financieel te
helpen zijn beperkt, maar wat
kinderen juist wel kunnen doen
is bidden”, zegt Marjolein Heijs
van de stichting Kinderen
bidden voor Kinderen.
Daarom heeft de stichting, in
samenwerking met hulporganisatie Kerk in Nood, voor oktober, de rozenkransmaand, een
speciale gebedsactie opgezet:
Kinderen bidden voor oorlogsKinderen. “Niet alleen bidden
voor hulp aan de vluchtelingen,
maar vooral voor vrede zodat
mensen niet meer hoeven te
vluchten”, benadrukt Heijs.
“Ook willen we de kinderen leren dat wij als mensen niet alles
zelf op kunnen lossen door
praktische en financiële hulp,
maar dat echte vrede van God
komt.”
Fatima
De stichting roept parochies,
grootouders en gezinnen op
mee te doen met deze gebedsactie. “Maria heeft ons in Fatima opgeroepen de rozenkrans
te bidden voor de bekering van
de harten en de vrede. Ze deed
dat aan herderskinderen van
circa acht jaar oud. Het kindergebed is krachtig. Paus Johan-

nes Paulus II zei dat het gebed
van kinderen altijd een bijzondere macht heeft over het hart
van God de Vader. Kinderen
bidden in vertrouwen, omdat
ze in het dagelijks leven er
vanuit gaan dat
wanneer ze een
probleem hebben, hun ouders
dat oplossen.
Daarom is hun
gebed in volle
overtuiging tot
God de Vader zo
krachtig.”
Het verhaal van
de Mariaverschijningen in het Portugese Fatima
staat op de site
van Kinderen bidden voor Kinderen. Daar zijn
ook andere kant-en-klare materialen voor het bidden met kinderen te vinden. “Het verhaal
van Fatima is mooi om voor te
lezen”, aldus Heijs.

land en België hebben ruim zeshonderd kinderen aangegeven
deze dag mee te bidden.

Licht in het donker
Via de website van de stichting
kunnen (groot)ouders en parochies opgeven met hoeveel kinderen ze gaan bidden, thuis of
in parochieverband. Voor kinderen die meedoen met de gebedsactie is er gratis naar keuze
een gekleurd armbandje met
tien knopen om een tientje van
de rozenkrans te bidden, of een
zogeheten glow-in-the-dark-rozenkransje, dat heel toepasselijk
in het donker licht geeft. Op de
site staat een kaart van Nederland en België waarop te zien is
waar kinderen bidden en
hoeveel kinderen zijn aangemeld. Inmiddels is de teller de
duizend gepasseerd.
Een bijzondere dag om de rozenkrans, of een tientje, te bidden is zondag 18 oktober. Heijs:
“Wereldwijd gaan ongeveer een
miljoen kinderen dan bidden
voor wereldvrede.” In Neder-

‘Krachtige gebeden’
Voor (groot)ouders en parochies
heeft Kinderen bidden voor
Kinderen geïllustreerde gebedskaarten van het Onzevader en
Weesgegroet, met daarin uitleg
over de gebeden. “Het zijn
krachtige gebeden die God ons
heeft gegeven. Het is niet voor
niets dat Jezus ons het Onzevader heeft geleerd.”
Daarnaast is er een speciaal
rozenkransboekje, met mooie
illustraties, voor kinderen, te bestellen bij Betsaida. “Op die manier leren kinderen niet alleen
de rozenkrans bidden, maar leren ze heel het Evangelie kennen, van Jezus’ geboorte, tot aan
zijn lijden, sterven en verrijzenis”, verduidelijkt Heijs, doelend op de mysteries van de rozenkrans, die heel het leven van
Jezus omvatten. Bij elk mysterie
staat een korte uitleg, met een
verwijzing naar de Bijbel en een

deerd wordt. Aanvang 20.00 uur in het
Thomas a Kempis Leerhuis (Broerestraat 12).
Info: www.gerardusmajella.nl
Geloofsverfrissing
Amersfoort, za 17 okt
Bezinningsdag in de H. Kruiskerk
(Liendertseweg 46) onder leiding van
pater Jan Meeuws s.m.m. Thema: ‘Met
Maria twaalf keer Jezus ontmoeten’.
Programma: lezingen, rozenhoedje,
heilige Mis en aanbidding. Aanvang:10.00 uur.
Info/opgave: (06) 10 54 19 40
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Kinderen kunnen veel

Syrische kinderen in een vluchtelingenkamp in Libanon. Kinderen bidden voor Kinderen houdt een speciale
gebedsactie “voor vrede, zodat mensen niet meer hoeven vluchten”.

St.-Gerardus Majella Bedevaart
Overdinkel, zo 18 okt
H. Gerardus Majella Bedevaart met om
10.30 uur vertrek sacramentsprocessie
van de Gerardus Majella kerk (Hoofdstraat 78) naar het park, alwaar om
11.00 uur plechtige H. Mis. Daarna
volgt de processie. Om 15.00 uur afsluiting met het Sluitingslof in de kerk.
Info: (053) 538 13 04,
gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl
Huwelijkszondag
Breda, zo 18 okt
Het Sint-Franciscuscentrum houdt een

kort gebedje. Het boekje dat
slechts een euro kost, bevat ook
nog extra gebeden, zoals het gebed tot de H. Jozef, de engelbewaarder, gebed om vergeving
en het gebed om bescherming
tot de aartsengel Michaël. Ook
is het mogelijk om op de website een kinderrozenkrans mee
te bidden. De kinderrozenkrans
is zo opgezet dat alle zintuigen
erbij betrokken worden, legt
Heijs uit. “Ze zien de plaatjes,
bidden met de rozenkrans de
tientjes mee en kunnen de mysteries meezingen. Zo is er ook
tientallen keren door parochies
met kinderen gebeden.”
Heijs benadrukt dat Kinderen
bidden voor Kinderen de prijs
voor materialen zo laag mogelijk houdt om zoveel mogelijk
kinderen via (groot)ouders en
parochies te bereiken. “We zijn
afhankelijk van giften. Die zijn
van harte welkom”, zegt ze met
een glimlach.

king met Kerk in Nood. “Wij
proberen het gebed voor de kinderen zo concreet mogelijk te
maken door ze laten bidden
voor bijvoorbeeld kinderen in
vluchtelingenkampen in Libanon. Wij hebben geen contacten
met vluchtelingen, maar Kerk
in Nood wel. Zo bidt Marijke
(8) heel de maand oktober voor
Achmed die met zijn familie uit
het Syrische Homs heeft moeten vluchten.” Op de site is een
filmpje te zien van Achmed en
zijn familie in het vluchtelingenkamp.
Volgens Kerk in Nood is
Achmed een van de twintig
miljoen kinderen die wereldwijd op de vlucht zijn voor oorlog. “Marijke bidt daarom dagelijks de rozenkrans”, zegt
Heijs. “Als heel veel kinderen
samen met Maria bidden, zal
God de harten veranderen en
zal er vrede komen. Dat heeft
Maria beloofd.” +

Kerk in Nood
De gebedsactie is in samenwer-

Info: www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl en www.kerkinnood.nl

huwelijkszondag in de Antonius kathedraal in Breda. Programma met o.a. H.
Mis, ervaringen van andere echtparen,
lunch, lezing door mgr. Liesen en viering met vernieuwing van de trouwbelofte. Voor kinderen is er een apart programma. Tijd: van 10.30-16.00 uur.
Kosten €7,50 pp, kinderen gratis.
Info/opgave: www.bisdombreda.nl,
opgave@sintfranciscuscentrum.nl
Franciscaanse spiritualiteit
Roosendaal, za 31 okt
Inspiratiemiddag rondom de spiritualiteit van Franciscus en Clara van

Assisi. Van 13.30 tot 17.30 uur bij de
franciscanessen (Sint Theresiastraat 44).
Met inleidingen en workshops.
Info/opgave: franciscaansebeweging.nl
Retraite voor geestelijken
Postel (B), ma 23 t/m vr 27 nov
Retraite voor priesters, diakens en religieuzen in de abdij van Postel. Thema:
Gebed en barmhartigheid. O.l.v. mgr.
Stefaan Van Calster. Dagelijks aansluiting bij het getijdengebed en de H. Mis
van de abdijgemeenschap.
Info/opgave: +32 (0) 496/50.15.23,
gastenkwartier@abdijpostel.be

