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logboek
door Erwtenman

Bidden door kinderen ‘cool’
In de Mariakapel van de Bossche kathedraal wenden zich al eeuwenlang dagelijks
talloze bezoekers tot de Moeder Gods met een vraag, een verzoek of uit
dankbaarheid. Dit aloude ritueel wordt nog steeds door veel ouders uit Den Bosch en
omgeving overgedragen op hun kinderen. Samen steken ze een kaarsje op bij Maria,
of ze brengen een bloemetje mee om het verzoek kracht bij te zetten.
Maar het spreekt tegenwoordig niet meer vanzelf dat kinderen het Weesgegroet, het
gebed tot Maria, leren of nog met een rozenkrans bidden. Bidden is voor veel kinderen
niet ‘cool’.
De Sint-Jan wil daar verandering in brengen met een kinderactiviteit waarin het
bidden centraal staat. Vrijwilligster Marjolein Heijs, schrijfster van een rozenkransboekje voor kinderen, en pastoor Rudo Franken, namen daarvoor het initiatief.
Ze benaderden de parochies in Den Bosch en vroegen om de namen door te geven
van kinderen die de afgelopen jaren hun communie deden. Die kinderen, van acht tot
dertien jaar oud, werden uitgenodigd om zaterdagmiddag in de Sint-Jan samen te
bidden voor zieke leeftijdgenootjes. De activiteit ging van start in het Sint-Janscentrum
aan de Papenhulst. Daar kregen ruim vijftig kinderen, met name meisjes, limonade,
een rozenkransje en een kaartje met de tekst van hetWeesgegroet. Die gebedstekst
bleek overigens bij de meesten wel bekend.
Carine van Aalst was er met haar zoon Marijn en dochter Sofie. „Ik ga elke zondag
met mijn kinderen naar de kerk en heb verteld dat ze vandaag konden bidden voor
zieke leeftijdgenootjes”, laat Van Aalst weten. „Dat maakte veel indruk, want ze zijn
heel gemotiveerd om daarvoor naar de Sint-Jan te gaan.” Na de bijeenkomst in het
Sint-Janscentrum trokken de kinderen, begeleid door een delegatie van het SintJorisgilde uit Berlicum en harmonie Sint- Cecilia uit Rosmalen, met een
reuzenrozenkrans in een processie naar de Mariakapel.
In de kapel werd, met plebaan Geert-Jan van Rossem en pastoor Rudo Franken, met
veel devotie een verkorte versie van het rozenkransgebed gebeden voor zieke
leeftijdgenootjes. „Maria heeft tijdens haar verschijning in 1858 in Lourdes juist aan
kinderen gevraagd om veel te bidden”, sprak Franken voorafgaand aan het gebed. „
Geweldig daarom dat jullie in zulke groten getale hier zijn.”

De biddende kinderen kregen in de Sint-Jan de zegen van plebaan Geert-Jan van Rossem.
foto Bart Coolen
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