Kid flit

Rosmalen

Parochie Heilige Maria
MAANDKALENDER

Nieuwsbrief voor ouders en hun kinderen
De vakantie zit er weer op! Hopelijk heeft iedereen kunnen genieten van vrije tijd
en mooi weer. School en werk zijn weer opgepakt, en ook de kinderactiviteiten in
de kerk zijn weer gestart; de kalender is opnieuw goed gevuld. Het schooljaar is
begonnen!
In de kerk is er de komende tijd speciale aandacht voor zorg voor anderen.
Afgelopen zondag zijn we hier al mee begonnen: het was Ziekenzondag. Na afloop
van de gezinsviering mocht je een roos meenemen om deze te geven aan een zieke
in je buurt. Aan het begin van de volgende maand, op 4 oktober, gedenken we de
heilige Fransiscus die veel zorg had voor de wereld om zich heen: voor mens, dier
en natuur. En aan het eind van de maand kun je meedoen aan ‘Kinderen bidden
Kinderen’ en een kaartje maken voor een ziek kind. Oktober is ook
Wereldmissiemaand. Om er samen voor te zorgen dat de kerk haar goede werk
overal ter wereld kan blijven doen. Zo zijn wij een wereldkerk!
En vind je het leuk om te zingen? Lees dan snel de oproep voor nieuwe kinderen
voor het kinderkoor in de Lambertuskerk. Want in de kerk hoort muziek.
Veel leesplezier!

Oktober: Wereldmissiemaand

Lambertuskerk
Helaas tijdelijk geen gezinsvieringen
tot er weer een kinderkoor is

Laurentiuskerk
Zondag 15 september
9.30 uur
Peuter/kleuterviering
Zondag 6 oktober
11.00 uur Gezinsviering met
koffiedrinken
Zondag 27 oktober
9.30 uur
Peuter/kleuterviering
Zondag 3 november
11.00 uur Gezinsviering met
koffiedrinken
Zondag 15, 22 en 29 september en
zondag 13, 20 en 27 oktober
11.00 uur Kinderwoorddienst

Overige activiteiten

Een wereldkerk!
Pak je atlas er maar eens bij en zoek Rosmalen op.
Hier staan onze Lambertus- en Laurentiuskerk. Waar je
misschien wel gedoopt bent, je eerste communie hebt
gedaan, naar vieringen gaat en wel eens een kaarsje aansteekt. In onze kerken
gebeurt een hoop. Veel mensen helpen hier aan mee. Daar zie je vaak niets van.
Maar elke dag hebben onze pastores en vrijwilligers ook veel aandacht voor
mensen die het wat minder goed hebben in ons dorp. Mensen die ziek zijn, oud of
eenzaam.
Ver weg
En dat gebeurt niet alleen hier, dichtbij. Maar in heel ons
bisdom, de provincie, Nederland, Europa. We zoemen
steeds verder uit....op heel veel plekken in de wereld. Er
zijn meer dan 1 miljard mensen katholiek. Ze wonen in
Amerika, Azië, Australië, Oceanië, Afrika en natuurlijk
Europa.
Samen bouwen aan de toekomst
In oktober is het Wereldmissiemaand. Een maand waarin
er speciale aandacht is voor alle mensen van onze kerk
(professioneel of vrijwillig) die buiten Nederland werken.
In de armere landen waar hulp nodig is voor kinderen, onderwijs en zieken. Waar
de kerk mensen een thuis kan bieden, een stevige basis van waaruit zij samen met
hun gemeenschap een betere toekomst, een beter leven, op kunnen bouwen.
(vervolg op pagina 2)
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Zondag 6 oktober
14.00 uur Middag voor alle
kinderen die in de kerk
meehelpen

JAARKALENDER
Peuter/kleutervieringen
Zondag 10 november
Zondag 15 december

Gezinsvieringen
Zondag 1 december

Overige activiteiten
18 sept
1 dec

Uiterste inschrijfdatum
eerst communie
knutselen voor Advent

(vervolg artikel pagina 1)

Missio
De katholieke, internationale stichting die dit organiseert, heet ‘Missio’.
Hun doel is een brug slaan tussen parochies wereldwijd en samen werken aan een betere wereld.
Missio is actief in 130 landen (er zijn ongeveer 200 landen op de wereld. Dus 130 is best
een hoop!). Je kunt eens een kijkje nemen op hun website: http://www.missio.nl
De belangrijkste doelen van Missio zijn:
kinderen in nood helpen, scholing, pastorale vorming, vrijwilligers helpen, gemeenschappen
helpen opbouwen, de kerken steunen en hiermee inspiratie bieden aan ons!
Tanzania
Elk jaar staat een ander land of gebied centraal. En elk land waar Missio actief is, zoals in Nederland, kiest zijn eigen doel.
In ons land is dat dit jaar Tanzania. Een land in Oost-Afrika en 23 keer groter dan ons eigen land!
In oktober wordt speciale aandacht gevraagd voor de kleine christelijke gemeenschappen
daar die uit ongeveer 15 tot 20 gezinnen bestaan. Zij bidden samen, en zorgen voor elkaar.
Ze hebben zo veel steun aan elkaar in het dagelijks leven. Om hen te helpen samen dingen
te kunnen blijven doen, wordt hier voor hen gecollecteerd en gebeden.
Op de website van Missio, vind je ook de kinderkrant hierover
of kijk op www.Missiokids.nl. Ook daar kun je veel lezen over
dit Afrikaanse land en de mensen daar.
Wereldmissiedagen
De twee belangrijkste dagen tijdens de Wereldmissiemaand zijn zondag 20 oktober,
Wereldmissiedag. En zondag 6 oktober: Wereldmissiedag voor kinderen.
Overal ter wereld helpen kinderen elkaar, door geld in te zamelen voor dit goede doel en
door voor elkaar te bidden.

Uitnodiging Peuter- en Kleutervieringen

Kom je ook meedoen op zondag 15 september en zondag 27 oktober?
Zondag 15 september is de eerste peuter- en kleuterviering van dit schooljaar met als thema 'Jezus houdt van kinderen'.
Eigenlijk is het een heel bekend verhaal. We gaan er eerst naar kijken en luisteren en daarna gaan we iets leuks knutselen.
Ook bidden we het 'Onze Vader' met gebaren erbij en geven we uitleg.
Zondag 27 oktober is de volgende peuter- en
kleuterviering met het thema 'De ark van Noach'.
Na het verhaal gaan we een heel leuk spelletje doen!
Ook hier bidden we weer samen het 'Onze Vader' en
zingen we leuke liedjes.
Kom je mee luisteren en zingen?
We beginnen steeds om 9.30 uur.
Graag tot ziens in de Laurentiuskerk!
De werkgroep Peuter- en Kleutervieringen
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Hallo allemaal!

Nieuwe dirigente kinderkoren stelt zich voor
Ik ben Amber Zwanenberg en heb het stokje overgenomen van Judith.
Een aantal van jullie hebben mij al gezien, maar via deze weg stel ik me nog eens
wat uitgebreider aan jullie voor.
Liefde voor muziek
Twaalf jaar geleden begon ik met zingen bij kinderkoor Klein-noot in de Lambertuskerk.
Daar heb ik het altijd erg naar mijn zin gehad met iedereen. Al van jongs af aan was ik
bezig met zingen en muziek maken. Dat groeide uit tot vele leuke projecten en zelfs een
studie in de muziekwereld. Ik studeer momenteel aan het conservatorium in Tilburg
voor Docent Muziek en zit in mijn tweede jaar.
Ik woon nu ook in Tilburg nadat ik heel lang in Rosmalen heb gewoond.
Dirigente bij mijn ‘oude’ koor
Ondertussen ben ik ook dirigente bij het kinderkoor de Fermaatjes in den Bosch en vaste invaller bij een kerkkoortje in
Udenhout (net als jullie!). Maar om dirigente te worden bij de kerkkoortjes waar ik zelf zo lang lid van ben geweest is
natuurlijk extra leuk! Toen ik bij de laatste gezinsviering ben wezen kijken zag ik al vele leuk zingende en enthousiaste
kinderen. Ik heb er erg veel zin om met deze kinderen te gaan repeteren! Ik hoop me zo goed genoeg voorgesteld te
hebben en als jullie nog even willen kletsen heb ik daar na de repetitie zeker nog wel eventjes tijd voor!

Repetities kinderkoren aan einde vrijdagmiddag

Nieuwe koorleden gezocht
Nieuwe repetitiedag en -tijden
Misschien heb je het al gehoord: met de komst van Amber Zwanenberg
als nieuwe dirigente van de kinderkoren zijn ook de repetitietijden aangepast.
De repetities zijn vanaf nu op vrijdag.
Voor Klein-noot van de Lambertuskerk:
17.00 – 17.45 uur
Voor Eigen-wijs van de Laurentiuskerk :
18.15 – 19.00 uur
Tijdelijk samengevoegd
MAARRRR…. er is een kink in de kabel gekomen. Mede door de nieuwe repetitiedag hebben zoveel kinderen van Kleinnoot afgezegd dat dit koor te klein is geworden om zelfstandig verder te gaan. Daarom repeteren de kinderen van Kleinnoot tijdelijk mee met Eigen-wijs in de Laurentiuskerk.
Het gevolg is helaas ook dat er voorlopig geen gezinsvieringen in de Lambertuskerk zullen zijn.
Vind jij dat ook SUPERJAMMER!! Ga dan mee op zoek naar nieuwe leden. Of zing je graag?? Kom dan zelf mee zingen!
Met de komst van Amber is het repertoire vernieuwd, wordt er meer tweestemmig gezongen en leer je goed zingen!
Deelname is helemaal gratis.
Zegt het voort!
Wanneer er weer voldoende kinderen zijn die in de Lambertuskerk willen zingen, kunnen we daar weer starten met zowel
de repetities als de gezinsvieringen. Zegt het voort, zegt het voort en help zoeken of zing mee!!
Voor meer informatie kun je naar de repetitie in de Laurentiuskerk komen of mailen naar:
amberzwanenberg@hotmail.com
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Wist je dat...?

Boek in de schijnwerpers

- de openluchtviering van zondag 23 juni geen
openluchtviering was?
- het weer zo twijfelachtig was dat de viering in de kapel
gehouden moest worden
- de kapel toen tjokvol zat en de viering heel mooi was
- pastor Robert voor de aanwezige kinderen een aparte
preek hield in de nevenruimte
- het zonnetje gelukkig wel scheen toen we onze
bloemen bij het beeld van Birgitta gingen leggen
- we op 6 oktober voor het eerst een
vrijwilligersmiddag organiseren voor kinderen
- deze middag bedoeld is voor alle kinderen die iets voor
de kerk doen of afgelopen schooljaar gedaan hebben
- dit kinderen zijn die lid zijn/waren van de kinderkoren,
de misdienaargroep of van de lezersgroep voor de
gezinsvieringen
- deze kinderen daar een uitnodiging voor ontvangen
- je even moet mailen naar vanderheiden@solcon.nl
wanneer je wél mee hebt gedaan maar je op 20
september nog geen uitnodiging hebt gekregen
- wij die kinderen bij voorbaat onze excuses aanbieden
want in dat geval hebben we onze administratie niet
op orde
- we natuurlijk hopen op een hele leuk middag met veel
kinderen (want er worden veel uitnodigingen
verstuurd!)
- het programma nog een verrassing is
- de kinderkoren weer op vrijdag repeteren
- dit helaas tot gevolg had dat er te weinig kinderen
bij Klein-noot mee konden blijven zingen
- er nu voorlopig geen gezinsvieringen zijn in de
Lambertuskerk
- wij dit heel erg jammer vinden en hopen dat zich snel
nieuwe kinderen zullen melden (zie artikel in deze
Kidsflits)
- voor de papa’s en mama’s die mee waren naar
Kevelaer het bidden van de rozenkrans toch wel wat
veel van het goede was
- zij de rest van de dag zeer de moeite waard vonden
- de misdienaars die mee waren bijna niet kunnen
wachten tot volgend jaar om dan weer mee te mogen
doen
- zaterdag 7 september de Lambertuskerk open was?
- je daar veel kon leren over deze kerk?
- er mooie voorwerpen en kerkelijke gewaden hingen?
- je te weten kon komen waar het klokje uit het torentje
op de oude pastorie is gebleven...... ? (zie verder in
deze Kidsflits)
- het ontzettend leuk is om een Kidsflits te maken
- je tegenwoordig de Kidsflits ook op de site van de
parochie kunt vinden:
http://www.mariajohannes.nl/kidsflits.aspx
- de redactie daar best een beetje trots op is!

Om uit voorgelezen te worden, om mee te knutselen, om je
over te verwonderen en aan het denken gezet te worden....
Een greep uit de vele boeken die er zijn voor jonge en wat
oudere kinderen over de Bijbel en het geloof.

*Twintig bijzondere bijbelse dierenverhalen
(van L. Lane en T.S. Spookytooth)
20 Bijbelse bekende verhalen met dieren in de hoofdrol.
Uit het Oude en Nieuwe testament. Met paginagrote
illustraties, vrolijk gekleurd. De verhalen zijn twee pagina’s
lang en zeer begrijpelijk voor jonge kinderen, om uit
voorgelezen te worden. Zo kunnen zij kennis maken met het
scheppingsverhaal, de ark van Noach, Jozef op zijn tocht door
de woestijn tot en met verhalen uit het het leven van Jezus.
Met het verhaal van Palmzondag sluit het boek af.
Geschikt om voor te lezen vanaf 6 jaar.
‘Twintig bijzondere bijbelse dierenverhalen’ telt 48 pagina’s
en kost €7,50. ISBN: 978 90 8601 075 2.

*Veelkleurig licht; verhalen uit
het wereldwijde Christendom
(door: Marita Nijenhuis)
In het kader van de Wereldmissiemaand in oktober een boek
dat de veelkleurigheid van het Christendom in de wereld
laat zien en de kracht van het geloof in het dagelijks leven.
In 30 boeiende (voor)leesverhalen vertellen
bekende en onbekende mensen, uit alle windstreken, over
hoe hun geloof hen inspiratie,
moed en troost biedt in hun leven.
Geschikt (om voor te lezen) voor
kinderen vanaf 10 jaar.
‘Veelkleurig licht’ telt 240 pagina’s
en kost €24,95.
ISBN: 978 90 6986 312 2
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Eerst even op een terrasje

Verslag van een van onze deelnemende misdienaars

Gezinsbedevaart naar Kevelaer

In processie naar de Basiliek

Zondag 1 september waren we op gezinsbedevaart naar Kevelaer in Duitsland. We gingen met de bus, wat heel
gezellig was! In Kevelaer aangekomen, gingen we op een terrasje koffie drinken met gebak. Daarna moesten we naar
een zaaltje om de kleren voor de processie aan te trekken. Josephine en ik waren bruidje. Je werd zowat aangekleed!
Toen we buiten waren om op te stellen voor de processie, wilde iedereen een foto van je maken. Dus voelde je je
net een popster. Tijdens de processie hebben we een rozenkrans gebeden. Na de processie kon je een speurtocht
lopen, die was heel leuk! Toen mochten we nòg een keer kruisdrager, Maria en bruidje spelen bij het lopen van de
grote kruisweg. Daarna kon je iets gaan eten. Dat moest voor ons heel snel want na 3 kwartier moesten we onze
albes al weer aantrekken voor de avondmis. Pastoor Jan Schepers, diaken Jan en diaken Joop deden de mis met
Maudy, Jippe, Josephine en ik als misdienaars. De basiliek was ontzettend mooi en de viering ook! Daarna gingen we
met de bus terug naar Rosmalen en hebben we nog liedjes gezongen in de bus. Toen waren we allemaal heel erg
moe, maar het was wel heel erg leuk!
door: Isabelle Scholte
De kaarsenkapel (foto
links en rechts) waar we
onze kaars voor de
bedevaart hebben
neergezet

Lopen van de grote Kruisweg,
bijzonder en indrukwekkend.

Eucharistieviering in de Basiliek.
Prachtige kerk!

Na afloop van de lichtprocessie zetten
we onze kaarsjes bij de kaarsenkapel.
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Jaarevenement op 26 oktober

Kinderen bidden voor kinderen in de Sint Jan
Op zaterdag 26 oktober a.s. zijn alle kinderen uit de regio
uitgenodigd om kaarten te maken en samen te bidden
voor kinderen die ziek zijn. Bij het hele programma zijn
(groot)ouders van harte welkom.
Deelname is gratis.
Hoe ziet het programma eruit?
14.30 – 15.30 uur:
kaarten maken in het Sint-Janscentrum (Papenhulst 4, zijstraat Hekellaan)
15.30 – 15.45 uur:
kinderprocessie met muziek door jeugdleden van harmonie St. Cecilia
15.45 – 16.15 uur:
samen bidden voor zieke kinderen in de mooie Mariakapel van de Sint-Jan
Een bijzondere en sfeervolle middag, geheel gericht op kinderen. Met de grote rozenkrans of flambouwen lopen in de
processie. Of in de Mariakapel kaarsen aansteken, rozen bij Maria neerzetten en een gebedje voorlezen. Samen zingen en
bidden, en na afloop een verrassing voor thuis.
Waarom kaarten voor zieke kinderen?
Als je ziek bent is het fijn om een kaart te krijgen. En het is een concrete en leuke manier voor
kinderen om iets te doen voor een ander kind. Dus: doe mee!
Waarom ook bidden bij Maria?
Maria was heel erg verdrietig toen haar zoon Jezus was gestorven aan het kruis. Maria begrijpt dus
heel goed wat verdriet is. Daarom gaan veel mensen, wanneer ze het moeilijk hebben, bij een
beeld van Maria een kaarsje opsteken. Maria heeft ook aan de mensen gevraagd om te bidden, net
zoals zij dat zelf vaak deed. Het is goed dat wij, net als Maria, blijven vertrouwen op God en onze
vragen en zorgen samen met Maria bij Hem neerleggen.
Dat kunnen vragen en zorgen van jezelf zijn, maar het is ook goed om te bidden voor iemand die
het moeilijk heeft.
Groot koor hè!
Dat doen we bij ’Kinderen bidden voor Kinderen’ door te bidden voor zieke kinderen.
Meer informatie of alvast kaarten maken? Kijk op www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl

De uitslag

Quiz over misdienaarszaken

Vorige keer, in juni, stond achter in de Kidsflits een quiz met vragen over misdienaarszaken. Lastig?
Misschien wel want er waren helaas geen inzendingen met allemaal goede antwoorden!
Isabelle Scholte had echter maar één foutje. Dat vinden we zo knap dat zij toch onze prijs
krijgt: een kettinkje met een gekleurd glazen kruisje er aan!

Quiz

De goede antwoorden zijn: 1 B; 2 A; 3 B; 4 C; 5 A; 6 C; 7 A; 8 C en 9 A
Kijk er nog maar eens naar!

Quiz

Quiz

Quiz

Quiz

Quiz

…..Het klokje dat ooit in het torentje van de pastorie hing,
hangt nu in de Lambertuskerk! Bij de ingang naar de sacristie.
Hoe het was... de pastorie aan de Markt 1
en het laantje van de pastorie naar de kerk

Voor aan- of afmelden voor de digitale versie van de nieuwsbrief kunt u een e-mail sturen naar redactiehmrosmalen@hotmail.com
Tips, ideeën, op- of aanmerkingen m.b.t. deze nieuwsbrief zijn op hetzelfde e-mailadres van harte welkom.Gewijzigde data en/of tijden voorbehouden.
De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekstuele fouten.
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Kleur- en puzzel pagina’s
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Woordzoeker: de Ark van Noach

Zoek de tien verschillen!
De herder zoekt het verloren schaap...zie jij wat anders is? Succes!
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