Doe mee met Communicanten bidden voor Communicanten
Kinderen vormen ketting van gebed
Na de succesvolle start in 2012, ruim 1400 kinderen uit ons bisdom deden mee, opnieuw de oproep aan parochies om met
communicanten in ons bisdom samen een ketting van gebed te gaan vormen. Dit vraagt geen lokale organisatie, want
deelname is heel eenvoudig: in de eerste H. Communievieringen één Weesgegroet bidden met communicanten voor de
andere communicanten in de fusieparochie of in het bisdom.
Zo bidden de kinderen voor elkaar tot Maria en vormen deze gebeden, als kralen van één ketting, samen een rozenkrans.
Indachtig ook het feit dat veel Mariaverschijningen aan kinderen plaatsvinden, ondersteunt het Bisdom dit initiatief van harte.
Deelname is eenvoudig
Mail naar ’s-Hertogenbosch :





het aantal communicanten
de datum/data van uw communieviering(en)
naam parochie, contactpersoon en adresgegevens

U ontvangt dan op dit adres voor elke communicant een felicitatiekaart
en een Mariamedaille (de wonderdadige medaille).
Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Klik hier voor een voorbeeldtekst om desgewenst in het misboekje van de viering te gebruiken.
Deze activiteit wordt georganiseerd door Kinderen bidden voor Kinderen.
Meer informatie op kinderenbiddenvoorkinderen.nl. Op deze site is te volgen waar communicanten meedoen.
Wat is Kinderen bidden voor Kinderen?
Een eigentijds initiatief om kinderen te leren dat je altijd iets kunt doen voor iemand die het moeilijk
heeft, namelijk bidden.
Kinderen bidden voor Kinderen ontwikkelt diverse laagdrempelige kinderactiviteiten voor parochie
en gezin. De combinatie van concrete diaconie (zoals kaarten maken voor zieke kinderen) en
samen bidden bij Maria op een aansprekende manier, blijkt in de praktijk goed te werken. Inmiddels
zijn i.s.m. parochies ruim 30 activiteiten georganiseerd. Op 5 oktober 2013 zal in Den Bosch voor de
e
5 keer het jaarevenement plaatsvinden.
Meer informatie, voorbeeldactiviteiten en materialen op kinderenbiddenvoorkinderen.nl.
Bidden met kinderen in het Jaar van het Geloof
De H. Maagd Maria heeft herhaaldelijk aan kinderen gevraagd om de rozenkrans te bidden. Het bijzondere van dit oude en
krachtige gebed is dat al biddend de aandacht uitgaat naar de Evangelieverhalen over het leven van Jezus. Een mooi
instrument daarom voor de Nieuwe Evangelisatie in dit Jaar van het Geloof.
Bovendien is het vertrouwvol gebed van kinderen extra sterk.
Kinderrozenkrans helpt kinderen bidden
De kinderrozenkrans die Kinderen bidden voor Kinderen heeft ontwikkeld, maakt
bidden voor kinderen kindvriendelijk en concreet: bidden voor een ziek kind
waarvan ze de voornaam kennen, bij Maria, met kraaltjes tussen de vingers,
verhalen en tekeningen over het leven van Jezus.
Kijk op kinderenbiddenvoorkinderen.nl voor de Online Rozenkrans.
Voor thuis is er het boekje Kinderen van God bidden met Maria (tegen kostprijs).

