Oktober – Rozenkransmaand Kinderen bidden voor oorlogsKinderen - uitwerking voor wekelijkse kwd
2
9
16
23
30

okt
okt
okt
okt
okt Gezinsmis

1e Blijde geheim:
2e Blijde geheim:
3e Blijde geheim:
4e Blijde geheim:
5e Blijde geheim:

De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria
Maria bezoekt haar nicht Elizabeth
Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem
Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen
Jezus wordt in de tempel teruggevonden

Doel
Oktober is van oudsher de Rozenkransmaand: aan de hand van de Blijde Geheimen van de
rozenkrans leggen we de link naar de feesten die we in december en januari vieren. Deze
gebeurtenissen in het leven van Jezus en Maria zijn “vastgelegd” in de geheimen/mysteries van de
rozenkrans. Deze geheimen zijn moeilijk te begrijpen maar vertellen ons het mooie geloofsverhaal.
Uitwerking
Deel van de viering
Kwd:

Actie
Kaars Blijde geheim aansteken

Inleiding: korte uitleg
Verhaal
Uitleg verhaal
Verwerking

Aanwezigheid trekkertje:

Afsluiting: Gebed

Na de mis in de kerk:

Uitleg over gang van zaken na de
mis in de kerk
Geheimkaars bij Maria
Gezamenlijk 10-tje bidden
Gezamenlijk Weesgegroet zingen
(Bewerkt Ave Maria in NL van
Parkinson)
Eventueel: Intentiekaartjes en
plakkertjes meenemen om na de
mis op de grote rozenkrans op te
plakken. Zie werkbeschrijving.

toelichting
Download afbeeldingen en plak deze op
bijvoorbeeld grafkaars te koop bij bijv de Action,
aansteken en mee naar de kerk nemen. Na de
viering uitblazen en wegzetten.
zie hierboven
Zie uitwerking per zondag en Blijde Geheimen op
website KBVK
Zelf uitwerken ahv genoemde bijbelverhaal
Intentiekaartjes met op de voorkant kleine
kleurplaatjes van Blijde geheim van de zondag
mogen gekleurd worden. Aan de binnenkant
mogen kinderen hun intentie opschrijven. De
intentiekaartjes kunnen op de grote rozenkrans
achter in de kerk worden opgeplakt of in een
“brievenbus” in de Mariakapel worden gedaan.
Bestel op www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl
sleutelkoorden voor vrede;
Maak zakjes met naamstickers van tevoren gevuld
met afgemeten materialen per kind. Per keer twee
kralen aan laten rijgen terwijl je de Weesgegroetjes
bidt. Zorg dat u een voorbeeld van het sleutelkoord
van tevoren heeft gemaakt om de kinderen te laten
zien wat ze aan het einde van de maand
meekrijgen.
Uit rozenkransgebedenboekje te bestellen bij
Betsaïda
Zie deze tabel
Meenemen vanuit de zaal naar de kerk
Pastoor zet in
Koor zet in

Na afloop kunnen de kinderen meelopen naar de
plaats waar de intentiekaartjes worden opgeplakt of
bewaard worden.

Dit is een voorbeeld van een intentiekaartje buiten- en binnenzijde behorende bij de Blijde geheimen.
Download de printvellen.

Sleutelkoord voor vrede:

Kleurplaat met propjes zijdepapier
Kleine kinderen kan je op onderstaande kleurplaat per keer een Tientje aan propjes laten plakken:
Nodig voor de propjes op de kleurplaat:
 Gekleurd zijdepapier
 Lijm
 Download de rozenkransplaat en print deze op 120 grams papier

2 oktober: 1e Blijde geheim: De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria
Kaars 1e Blijde geheim aansteken
Inleiding: Grote rozenkrans kort uitleg geven. KWD-rozenkransboekje uitdelen, deze mogen de
kinderen mee naar huis nemen. Dit is je uitwerking van de hele kinderwoorddienst.
Verhaal:
Zo'n 2000 jaar geleden was Maria in haar huisje aan het werken. Plotseling was er heel veel licht. Er
komt een engel binnen. Weet je wat een engel is? Engelen zijn helpers van God. Er zijn bijvoorbeeld
beschermengelen. Iedereen heeft een beschermengel, ook jullie. Soms vraagt God een engel om iets
belangrijks te gaan vertellen. Dat heet een boodschap van God. De engel Gabriël komt bij Maria met
goed nieuws van God. Luister maar naar wat de engel zei.
Kinderwerker leest korte gedeelte uit het rozenkransboekje voor kinderen blz. 8
kind leest gebed uit het rozenkransboekje voor kinderen blz. 8
Verwerking: Intentiekaartjes uitdelen (zie afbeelding hieronder) en op de binnenkant gebedje oid
laten schrijven. Kleine kinderen kunnen hierop over het verhaal tekenen of kleuren wat je net verteld
hebt.
Sleutelkoorden voor vrede: deze blijven de gehele meimaand in de kwd-ruimte en dient als
“trekkertje” om de stimuleren dat de kinderen alle kwd’s in deze maand zullen gaan volgen. Per keer
worden er 2 kralen geregen aan het sleutelkoord, terwijl dat wordt gedaan per kraal het Weesgegroet
bidden.
Bij de afsluiting van de Rozenkransmaand op 30 oktober krijgen de kinderen de sleutelkoorden mee
en kunnen zij het afsluitende Tientje hiermee bidden.
Naam op lijst en op sticker zakje met sleutelkoord schrijven.
Afsluiting
gebed: Wees gegroet Maria
meegeven: evt. kwdboekje rozenkransbidden hier te downloaden
Na de mis:
Zie hierboven bij algemene gang van zaken in de rozenkransmaand.

9 oktober: 2e Blijde geheim: Maria bezoekt haar nicht Elizabeth
Kaarsen 1e en 2e Blijde geheimen aansteken
Inleiding: korte inleiding rozenkransgeheimen, zie algemene inleiding
Verhaal:
De engel vertelt Maria ook dat haar nicht Elizabeth in verwachting is. Omdat haar nicht al oud is,
denkt Maria: 'Zij kan mijn hulp vast wel goed gebruiken'. Elizabeth woont ver weg en Maria gaat
meteen op reis naar haar toe. Als Maria en Elizabeth elkaar zien, gebeurt er iets bijzonders. God
zorgt ervoor dat Elizabeth weet dat Maria ook een bijzondere baby verwacht.
Kinderwerker leest korte gedeelte uit het rozenkransboekje voor kinderen blz. 10
kind leest gebed uit het rozenkransboekje voor kinderen blz. 10
Uitleg: korte uitleg verhaal
Verwerking: Intentiekaartjes uitdelen (zie afbeelding hieronder) en op de binnenkant gebedje oid
laten schrijven. Kleine kinderen kunnen hierop over het verhaal tekenen of kleuren wat je net verteld
hebt.
Sleutelkoorden voor vrede: deze blijven de gehele meimaand in de kwd-ruimte en dient als
“trekkertje” om de stimuleren dat de kinderen alle kwd’s in deze maand zullen gaan volgen. Per keer
worden er 2 kralen geregen aan het sleutelkoord, terwijl dat wordt gedaan per kraal het Weesgegroet
bidden.
Bij de afsluiting van de Rozenkransmaand op 30 oktober krijgen de kinderen de sleutelkoorden mee
en kunnen zij het afsluitende Tientje hiermee bidden.
Naam op lijst en op sticker zakje met sleutelkoord schrijven.
Afsluiting
gebed: uit rozenkransgebedenboekje M. Heijs blz. 40
meegeven: evt. kwdboekje rozenkransbidden hier te downloaden
Na de mis:
Zie hierboven bij algemene gang van zaken in de rozenkransmaand.

16 oktober: 3e Blijde geheim: Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem
Kaarsen: 1e, 2e en 3e Blijde geheim aansteken
Inleiding: korte inleiding rozenkransgeheimen, zie algemene inleiding
Verhaal: Na het bezoek aan Elizabeth gaat Maria terug naar huis. Een paar maanden later moet ze
weer op reis. Dit keer moet ze met haar man Jozef naar Bethlehem. Daar in een vreemde stad,
midden in een koude winternacht, wordt haar kindje geboren.
Kinderwerker leest korte gedeelte uit het rozenkransboekje voor kinderen blz. 12
kind leest gebed uit het rozenkransboekje voor kinderen blz. 12
Uitleg: korte uitleg verhaal
Verwerking: Intentiekaartjes uitdelen (zie afbeelding hieronder) en op de binnenkant gebedje oid
laten schrijven. Kleine kinderen kunnen hierop over het verhaal tekenen of kleuren wat je net verteld
hebt.
Sleutelkoorden voor vrede: deze blijven de gehele meimaand in de kwd-ruimte en dient als
“trekkertje” om de stimuleren dat de kinderen alle kwd’s in deze maand zullen gaan volgen. Per keer
worden er 2 kralen geregen aan het sleutelkoord, terwijl dat wordt gedaan per kraal het Weesgegroet
bidden.
Bij de afsluiting van de Rozenkransmaand op 30 oktober krijgen de kinderen de sleutelkoorden mee
en kunnen zij het afsluitende Tientje hiermee bidden.
Naam op lijst en op sticker zakje met sleutelkoord schrijven.
Afsluiting
meegeven: evt. kwdboekje rozenkransbidden hier te downloaden
Na de mis:
Zie hierboven bij algemene gang van zaken in de rozenkransmaand.
Notabene:
Attendeer de kinderen/gezinnen op de wereldwijde actie ‘1 miljoen kinderen bidden de rozenkrans’ op
dinsdag 18 oktober. Zie verder op www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl

23 oktober: 4e Blijde geheim: Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen
Kaarsen 1e, 2e, 3e en 4e Blijde geheimen aansteken
Inleiding: korte inleiding rozenkransgeheimen, zie algemene inleiding
Verhaal:
Enige tijd later gaan Maria en Jozef met de kleine Jezus naar de kerk om God te danken voor Jezus.
Vlak na zijn geboorte in Bethlehem waren herders en drie koningen speciaal naar Jezus toegekomen.
Nu, in de kerk, komt ook iemand speciaal naar Hem toe en deze man spreekt uit dat Jezus een
goddelijk kind is met een bijzondere taak. Luister maar:
Kinderwerker leest korte gedeelte uit het rozenkransboekje voor kinderen blz. 14
kind leest gebed uit het rozenkransboekje voor kinderen blz. 14
Uitleg: korte uitleg verhaal
Verwerking: Intentiekaartjes uitdelen (zie afbeelding hieronder) en op de binnenkant gebedje oid
laten schrijven. Kleine kinderen kunnen hierop over het verhaal tekenen of kleuren wat je net verteld
hebt.
Sleutelkoorden voor vrede: deze blijven de gehele meimaand in de kwd-ruimte en dient als
“trekkertje” om de stimuleren dat de kinderen alle kwd’s in deze maand zullen gaan volgen. Per keer
worden er 2 kralen geregen aan het sleutelkoord, terwijl dat wordt gedaan per kraal het Weesgegroet
bidden.
Bij de afsluiting van de Rozenkransmaand op 30 oktober krijgen de kinderen de sleutelkoorden mee
en kunnen zij het afsluitende Tientje hiermee bidden.
Naam op lijst en op sticker zakje met sleutelkoord schrijven.
Afsluiting
meegeven: evt. kwdboekje rozenkransbidden hier te downloaden
Na de mis:
Zie hierboven bij algemene gang van zaken in de rozenkransmaand.

30 oktober: 5e Blijde geheim: Jezus wordt in de tempel teruggevonden
Kaarsen 1e, 2e, 3e, 4e en 5e Blijde geheimen aansteken
Inleiding: korte inleiding rozenkransgeheimen, zie algemene inleiding
Verhaal:
Jezus groeit op en leert thuis van zijn Moeder Maria veel over God en ze lezen samen in de bijbel. In
de werkplaats van Jozef mag hij helpen bij het maken van meubels. Maria en Jozef weten dat zij voor
een heel bijzonder kind mogen zorgen. Het gezin is heel gelukkig samen en ze houden veel van
elkaar.
Kinderwerker leest korte gedeelte uit het rozenkransboekje voor kinderen blz. 16
kind leest gebed uit het rozenkransboekje voor kinderen blz. 16
Uitleg: korte uitleg verhaal
Verwerking: Intentiekaartjes uitdelen (zie afbeelding hieronder) en op de binnenkant gebedje oid
laten schrijven. Kleine kinderen kunnen hierop over het verhaal tekenen of kleuren wat je net verteld
hebt.
Sleutelkoorden voor vrede: deze blijven de gehele meimaand in de kwd-ruimte en dient als
“trekkertje” om de stimuleren dat de kinderen alle kwd’s in deze maand zullen gaan volgen. Per keer
worden er 2 kralen geregen aan het sleutelkoord, terwijl dat wordt gedaan per kraal het Weesgegroet
bidden.
Bij de afsluiting van de Rozenkransmaand op 30 oktober krijgen de kinderen de sleutelkoorden mee
en kunnen zij het afsluitende Tientje hiermee bidden.
Naam op lijst en op sticker zakje met sleutelkoord schrijven.
Afsluiting
meegeven: evt. kwdboekje rozenkransbidden hier te downloaden
Na de mis:
Zie hierboven bij algemene gang van zaken in de rozenkransmaand.

