
Laat je zien met carnaval! 

 

Parochie 

Parochie Heilige Maria, gemeenschap Rosmalen 

Mail: lambertus@mariajohannes.nl 

Contactpersoon: Jolien van der Heiden 

 

Beschrijving 

Als parochie wilden we graag meer zichtbaar zijn in de samenleving door aan te sluiten bij 

gemeenschapsactiviteiten. We hebben er o.a. voor gekozen om mee te doen bij de 

carnavalsoptocht. Een gezellige en voor de parochianen ook verbindende activiteit!  

Een kernteam van 6 mensen begint 3 tot 4 maanden van tevoren met bedenken wat we als kerk 

bij het carnavalsthema kunnen laten zien. Zo’n 10 weken van tevoren gaan de voorbereidingen 

echt van start met een wekelijkse knutselavond. Het kernteam vraagt (indien nodig) hulp van 

parochianen bij de voorbereidingen, bijvoorbeeld bij het klaarmaken van 1500 uit te delen 

ogen, gemaakt van devotielichtjes of het naaien van (eenvoudige) kleding. 

Zo’n 4 weken van tevoren worden mensen enthousiast gemaakt om mee te lopen middels 

nieuwsbrieven en mededelingen. 

Met de kinderen die meelopen met de kinderoptocht komen we de woensdag voor de optocht 

bij elkaar om hen ook de gelegenheid te bieden nog wat mee te knutselen, evt. rollen te 

verdelen en uit te leggen wat bij welke rol aan activiteiten hoort. We hebben ieder jaar ook 

een lied wat we dan oefenen. 

De dag van de optocht zelf Is de pastorie onze uitvalsbasis waarvandaan we vertrekken en 

tussen de optocht en de prijsuitreiking pauze houden en wat warms eten en drinken.  

 

Hoe pakt deze praktijk uit 

Inmiddels hebben we al 3 keer als ‘De Kerkhoazen’ meegedaan. Bij de kinderoptocht met 

gemiddeld 23 mensen, bij de grote optocht met rond 16 mensen. De reacties zijn bijzonder 

enthousiast. Zo’n twintigtal parochianen vindt het leuk om mee te helpen bij de 

voorbereidingen. Langs de route staan diverse parochianen speciaal om ons te zien. Zowel van 

hen als van niet-parochianen krijgen we erg leuke reacties.  

Het carnavalsthema leent zich vaak goed om een kerkelijk tintje te geven waardoor je ook iets 

van je geloof en/of je kerk kunt laten zien. Het meelopen van de eigen pastor draagt daar ook 

aan bij.  

Voor de parochianen die meelopen is het een enorme happening en het geeft het een groot 

saamhorigheidsgevoel. Wanneer van een gezin alleen één of meer kinderen meelopen is de rest 

van het gezin toch ook betrokken wanneer ze langs de route staan of meekomen voor het 

pauzemoment en de prijsuitreiking.  

 

Waardevolle aspecten 

De parochiegemeenschap wordt gewaardeerd door deelname aan een samenlevingsactiviteit. De 

humor daarin maakt het luchtig en toegankelijk voor iedereen, zonder een ongemakkelijk 

gevoel.  

De kerk wordt een klein beetje naar de mensen toegebracht. 

Het is waardevol voor de saamhorigheid binnen de parochiegemeenschap. 
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