Kinderen bidden voor kinderen
Kinderen bidden voor kinderen: onder dat motto verzamelde zich
zaterdag 3 oktober een verrassend grote groep kinderen in Den Bosch.
Om er samen in de Mariakapel van de kathedraal bij de Zoete Moeder de
rozenkrans te bidden voor zieke leeftijdgenoten, voor wie ze eerder die
middag in het Sint-Janscentrum een wenskaart met hun gebed en een
tekening hadden gemaakt. In een indrukwekkende processie waren ze
van het seminarie naar de Sint-Jan gekomen.
Binnen in de aula van het seminarie was het erg druk. Er waren zeker 80-100
kinderen! Zoals pastoor Rudo Franken opmerkte: “Je kunt er geen draai meer
maken”. Een handje geholpen door ouders en vrijwilligers, werd er met ijver
gewerkt. Eerst aan een rozenkransje (door communicanten van 2008 en 2009
voor wie dit evenement was aangegrepen als een goede gelegenheid voor een
reünie) en vervolgens door alle kinderen aan een mooie wenskaart voor een ziek
leeftijdgenootje thuis of in het Bossche ziekenhuis. Daarna werd in de tuin
opgesteld en gingen ze in een indrukwekkende processie met muziek, zang en
vaandels naar de kathedraal. Hierbij werd afwisselend Ave, ave, ave Maria
gezongen op de melodie van Fatima en het Wees Gegroet gebeden. Een aantal
kinderen droegen een reuzengrote rozenkrans mee, geflankeerd door weer
andere kinderen met flambouwen.
Aangekomen in de Mariakapel werden de kinderen welkom geheten door de
plebaan en werden alle rozenkransjes gezegend. Pastoor Rudo Franken gaf een
uitleg-op-niveau van de rozenkrans, waarna de rozenkrans (op maat voor
kinderen) werd gebeden. Aan het begin van elk Geheim stak een kind een kaars
aan en werd op de Fatimamelodie een toepasselijk rijm gezongen. Daarna
volgde een korte uitleg bij het Geheim en een gebedje door een kind,
voorgelezen uit het recent verschenen rozenkransboekje ‘Kinderen van God
bidden met Maria’. Bij elk Wees Gegroet werd een zelfgemaakte roos in een
vaas voor de Zoete Moeder gezet. Dit alles werd omlijst met zang van het KISI
Kids-koor. Omstanders bij de processie en bezoekers van de kathedraal
reageerden onverdeeld positief: het was heel mooi al die kinderen te zien bidden
in de Mariakapel. Het was een mooie en sfeervolle middag voor de ouders en de
kinderen. Maar belangrijker: het was uniek dat zoveel kinderen samenkwamen
om te bidden voor zieke kinderen die ze niet eens kenden, maar die wel ook
allen kinderen van eenzelfde God zijn. En dit niet alleen deze afgelopen
zaterdag. De kinderen gaan elke dag van oktober door met het bidden van een
Wees Gegroet Maria voor ‘hun’ ziek leeftijdsgenootje.

