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Kinderen bidden voor Kinderen. Het
idee is eenvoudig: kinderen doen
iets speciaals voor een kind in hun
omgeving. En ze worden aangemoedigd om voor dat kind te bidden. In
Rotterdam-Kralingen draait “Kinderen
bidden voor Kinderen” nu bijna een
half jaar. De deelnemers leren dat je
altijd kunt bidden voor iemand die
het moeilijk heeft.
Zo hebben de kinderen van de
Lambertusparochie in de advent kerstkaarten gemaakt voor kinderen die met
Kerstmis in Rotterdamse ziekenhuizen
lagen, zoals het Erasmus MC - Sophia
en het Sint Franciscus. In de kerk
lagen voorbedrukte kaarten die in de
kinderwoorddienst of thuis gekleurd
en versierd werden. Bij het inleveren
van de kerstkaarten werd de kinderen gevraagd om een Weesgegroet te
bidden. Daarna kon een kraal op een
rozenkransposter worden ingekleurd.
Een ingekleurde kraal betekende dus
een kaart en een Weesgegroet voor een
ziek kind. Samen hebben de kinderen
in de advent zes rozenkransen met elk
zestig kralen gebeden.
Kinderen bidden voor Kinderen werkt
heel eenvoudig, vertelt Elly BennerPoiesz, een van de mensen die het
programma in Rotterdam dragen. ‘Het
is laagdrempelig. Wie zou er nu niet een
kaart voor een ziek kind willen maken?
Ook (groot)ouders werden uitgenodigd
om kaarten te maken. De website biedt
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Elly Benner presenteert het project op de RKK-parochiedag

de mogelijkheid om een naam van een
ziek kind op te geven, waarvoor gebed
wordt gevraagd. Iets doen voor een kind
met een naam creëert betrokkenheid en
zo wordt de stap naar bidden voor hem
of haar veel kleiner. Een rozenkransje
in de hand en eventueel de blik op een
Mariabeeld gericht, maakt bidden voor
kinderen concreter.’
‘De kinderwoorddienst stond bij ons
in de advent in het teken van de Blijde
Geheimen van de rozenkrans’, legt
Benner uit. ‘Aan de hand van het rozenkransgebedenboekje “Kinderen van God
bidden met Maria” van pastoor Franken
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Geheimen, of beter de mysteries uitge‘Eigenlijk komt het feit dat we hier in
legd. De geheimen van de rozenkrans
Rotterdam ons hebben aangesloten
vertellen in een notendop de belangrijkbij Kinderen bidden voor Kinderen
ste gebeurtenissen in het leven van Jezus
rechtstreeks voort uit mijn bedevaart
en Maria. Dit is een mooi middel voor
naar Lourdes, in mei van het afgelopen
evangelisatie in dit Jaar van het Geloof.’
jaar’, aldus Benner. ‘Maria heeft bij
haar verschijningen steeds gevraagd dat
‘Het aardige is dat op verschillende
jong en oud de rozenkrans bidden. Ik
plekken in het land Kinderen bidden
doe al 23 jaar kinderwerk in de kerk,
voor Kinderen van de grond komt. Op maar dat de Lourdesreis me zou inspide website zijn verslagen en materiareren om te gaan werken met Kinderen
len van al meer dan dertig succesvolle
bidden voor Kinderen had ik natuurlijk
invullingen van het project te vinden,
vooraf niet kunnen bedenken.’
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