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Parochie/organisatie en contactpersoon 

Parochie H. Maria, gemeenschap Rosmalen 

Mail: lambertus@mariajohannes.nl 

Contactpersoon: Jolien van der Heiden 

 

Beschrijving praktijk 

Aanleiding:  Waar vieringen nogal eens ‘saai’ gevonden worden willen we kinderen hiermee

 spelenderwijs met hun geloof en met andere kinderen uit de kerk kennis laten 

 maken.  

 Bedoeld voor:  gezinnen met kinderen in alle leeftijden, soms een bredere groep 

 Een jaarlijkse cyclus van 6 activiteiten per jaar rond belangrijke feesten/ 

 momenten, in en rond de kerk of elders op locatie. 

Menskracht:  geïnitieerd door het kinderteam, ondersteund door diverse vrijwilligers en 

 tieners.  

Inhoud: In het najaar een sport- en spelmiddag voor kinderen rond een scoutinghut in de 

 bossen. Op de eerste adventszondag het maken van een adventskrans met 4 

 kaarsjes. Met 3-koningen een lampion maken, gevolgd door een gezinsviering en 

 aansluitend zingen en trakteren in een verpleegtehuis. Op palmzondag een 

 palmpaasstok knutselen, gevolgd door een gezinsviering en aansluitend zingen en 

 palmpaasstokken en paaseitjes uitdelen in een verzorgingshuis. Dauwtrappen 

 met Hemelvaart (voor alle parochianen) en tot slot van het schooljaar een 

 openluchtviering gevolgd door een spelletjescircuit. 

 

Hoe pakt deze praktijk uit? 

Gemiddeld doen zo’n 20 tot 35 kinderen mee met deze activiteiten, voor ongeveer de helft 

kinderen uit het kinderkoor en de misdienaarsgroep. Het dauwtrappen is vanwege het vroege 

tijdstip het minst populair. Kinderen vinden het knutselen erg leuk en uitdagend (we laten evt. 

zelf schroeven en verven) en het langsgaan bij ouderen wordt als bijzonder ervaren.  Het is fijn 

dat de kinderen, die van 11 scholen in Rosmalen komen, elkaar een beetje leren kennen binnen 

de kerk. Daarnaast ontmoeten ook ouders elkaar bij de knutselactiviteiten en het dauwtrappen. 

Het is fijn om in de kerk bekenden tegen te komen. 

 

Waarom waardevol? 

Het leidt tot contact tussen gezinnen die zich in meer of mindere mate aan de kerk verbonden 

voelen. De afgelopen 6 jaar werd door zo’n 60 gezinnen (af en toe) deelgenomen. Daarnaast 

dragen de knutselochtenden bij aan verdieping en het actief bezig zijn met het geloof.  
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