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De beste ideeën zijn vaak
heel eenvoudig. Kinderen bidden voor Kinderen (KbvK) nodigt iedereen uit om tijdens de
komende Moederdag op
13 mei de rozenkrans te
bidden voor Maria. Op
deze manier wil KbvB
kinderen ook in deze tijd
vertrouwd maken met
dit gebed.
Hettie van der Ven
“Een weesgegroetje is voor
Maria als een mooie roos. Door
als gezin te bidden wordt dit al
gauw een klein boeketje en als
we op 13 mei met heel veel
mensen voor Maria bidden,
maken we samen een lange
krans van rozen voor Maria.”
Met deze woorden nodigt
KbvK op haar website kinderen en hun ouders uit om deel
te nemen aan de Moederdagactie voor Maria. Om het nog
aansprekender te maken wordt
met een grote rozen-rozenkrans aangegeven in welke
plaatsen binnen Nederland en
België al gebeden wordt, een
roos voor elke plaats.

Marjolein Heijs, initiatiefneemster van KbvK, is overtuigd
van de kracht van het gebed, in
het bijzonder voor kinderen.
“De rozenkrans biedt veel mogelijkheden om kinderen aan
te spreken en ze te leren bidden. Het is wel goed om ze wat
aan de hand te nemen en dit op
een kindvriendelijke manier te
doen, bijvoorbeeld door er samen bij te zingen, voor te lezen, kaarsen aan te steken of
rozen te brengen bij Maria.”
Krachtig gebed
Heijs heeft niet altijd de kracht
van de rozenkrans gezien. “Een
aantal jaar geleden zag ik het
gebed vooral als het zo snel mogelijk zo veel mogelijk weesgegroetjes bidden. Het leken bijna
strafregels. Maar inmiddels
weet ik dat dit een verarmde
manier van bidden is, zoals
paus Johannes Paulus II al
schreef. ‘Als je het afraffelt, zit
er geen hart in’, waren zijn
woorden. Ik ontdekte dat het
helpt wanneer je je echt gaat
voorstellen wat het voor Maria
betekend moet hebben toen Gabriël haar de blijde boodschap
vertelde. Hoe zou ze gereageerd hebben? Wat betekent
deze boodschap voor het leven
nu? De mysteries van de rozenkrans vormen een samenvatting van het Evangelie. Iedere
keer is de overweging ervan an-

Meer informatie?
Op de website www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl worden alle
kinderen en gezinnen in Nederland en België uitgenodigd om
tijdens Moederdag op 13 mei aanstaande de rozenkrans te bidden en zo Maria een mooie Moederdag te geven. Deelname
kan worden doorgegeven via kinderenbiddenvoorkinderen@
gmail.com. Het aantal personen dat bidt is vervolgens te volgen op de site, evenals de woonplaatsen waar gebeden wordt.
Op de site is ook meer informatie te vinden over het jaarevenement van KbvK, dat dit jaar op 6 oktober in Den Bosch
plaats vindt. (HvdV)

JP Leiden – Verdieping
Leiden, do 10 mei
Maandelijkse Bijbelavond aan de hand
van het boek Openbaringen.
Voor jongeren vanaf ongeveer 18 jaar.
Steeds van 19.45 tot 21.30 uur, bij de
Heilige Lodewijkkerk (Steenschuur
19).
Info: verdiepingsgroep@jpleiden.nl
Maria in Ons’ Lieve Heer op Solder
Amsterdam, mei
Verschillende activiteiten in de meimaand: op 6 mei ‘Wees gegroet Maria’,
openingsdag van de kapel; 13 mei ‘Ma-
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Een cadeau voor Maria

Marjolein Heijs: “ Het gaat erom, dat je bidden gewoon maakt voor kinderen. Zij staan open voor gebed.”
ders, en regelmatig kom ik tekort aan de tijd van tien weesgegroetjes.”
Gewoon maken
Bidden met kinderen, daar kun
je niet vroeg genoeg mee beginnen, meent Heijs. “Het gaat
erom, dat je bidden gewoon
maakt. Een kind hoeft niet ieder
woord van het gebed te begrijpen om te leren bidden. Liedjes
als ‘Hanky panky Shanghai’,
die op de peuterspeelzaal worden gezongen, zijn evenmin begrijpelijk voor een kind. Juist
kinderen staan open voor geloof en gebed. Als kind kreeg ik
voor het slapen gaan altijd een
kruisje op mijn voorhoofd, gevolgd door een kusje, ‘want dan
vliegt het niet weg’. Dat wordt
gewoon. Laatst zag ik een vader zijn zoon van achttien na
het afzetten bij de bioscoop zo’n

ria in de kunst’; 20 en 27 mei ‘Hemelse
muziek’.
Info: (020) 624 66 04, www.opsolder.nl
Retraite
Leuvenheim, di 29 mei t/m vr 1 jun
Retraite in Klein Sion (Arnhemsestraat
60) o.l.v. pater Alain Dominique c.s.j.
Thema: ‘De schoonheid van de Kerk’.
Info/opgave: (0575) 56 28 32,
www.kleinsion.nl
Katholiek gezinsweekend
Helvoirt, vr 8 t/m zo 10 jun
In bezinningscentrum Emmaus (Uden-

zelfde kruisje geven. ‘Dat laat
hij toe, want hij weet niet anders’, was de redenatie. Ik heb
twee zonen van vijftien en
twaalf jaar. Van jongs af aan bid
ik de rozenkrans met ze, ook in
de auto, wanneer we op pad
gaan. ‘Beginnen jullie nu alweer
met al die groetjes’, zeiden ze
dan, maar nu bidden ze nog altijd één of twee tientjes mee.”
Persoonlijke betrokkenheid
Op 13 mei 1917 vroeg Maria
specifiek aan de drie herderskinderen van Fatima, (zeven,
acht en tien jaar oud) om dagelijks te bidden. Het liefste het
rozenkransgebed, vanwege de
kracht ervan. Heijs: “Toen ik dit
een aantal jaar geleden las, ben
ik een rozenkransboekje voor
kinderen gaan schrijven, Kinderen van God bidden met Maria.
Alle geheimen worden er in be-

houtseweg 15). Thema: ‘Er is meer’.
Verschillende programma’s voor volwassenen, jongeren, tieners en kinderen. Kosten 175 euro per gezin.
Info/opgave: (0224) 21 27 65,
www.katholiekegezinnen.nl
Celebrate
Stadskanaal, vr 27 jul t/m vr 3 aug
Vakantieconferentie om samen vakantie en het geloof te vieren.
Met verschillende programma’s voor
volwassenen, jongeren, tieners en kinderen.
Info/opgave: (0492) 55 46 44,

grijpelijke taal in beschreven.
Van het boekje zijn inmiddels
duizenden exemplaren verspreid en de tweede druk komt
eraan. Tijdens de activiteiten
van KbvK gebruiken we dit
boekje om samen de rozenkrans
te bidden. Wat daarbij goed
werkt, is specifiek voor iemand
bidden. Daarom beginnen we
onze activiteiten altijd met het
maken van kaarten voor een
ziek kind. Geen vriendje of
vriendinnetje, maar wel een
kind met een naam, dat de kaarten ook echt krijgt. Daarna is
het voor een kind nog maar een
kleine stap om vanuit een persoonlijke betrokkenheid te bidden. Ik ken kinderen die nog
maandenlang dagelijks hebben
gebeden voor ‘hun’ zieke kind.
Dat willen we kinderen meegeven, dat je altijd kunt bidden
voor een ander.” +

www.celebratefestival.nl
Engelen
Kranenburg-Vorden, t/m 30 okt
Engelenexpositie in het Heiligenbeeldenmuseum (Ruurloseweg 101).
Info: (0575) 55 35 27,
www.heiligenbeeldenmuseum.nl
‘Titus Brandsma verbeeld’
Bolsward, t/m 17 nov
Expositie van tientallen kunstwerken
over Titus, in het Titus Brandsma Museum (Grote Dijlakker 11).
Info: (0515) 581 799 / 573 071,
www.titusbrandsmamuseum.nl

