
 

 

 

 

Sint Jan voor kinderen September 2017 

 

Hoor ik daar wel thuis? 

De kinderkerk in 
vogelvlucht 
In deze nieuwsbrief vindt u data, 

informatie en leuke weetjes 

over de kinderactiviteiten 
binnen de Sint Jan Parochie. 

Gezinsviering 

  1 okt Dierendag 
  5 nov Wees lief  
10 dec In verwachting 
24 dec Kerstviering 
  4 feb Maria Lichtmis 
11 mrt Vasten 
  8 apr Eerste Communie 
27 mei Een nieuw begin 
 

Elke maand wordt er op 
een zondag om 11.30u een 
gezinsviering 
georganiseerd in de Sint 
Jansbasiliek. Altijd kind 
vriendelijk, altijd luchtig 
met muziek en met een 
thema van die maand 
maakt dat dit een 
fantastische manier is om 
de kerk weer eens te 
ervaren. Deze 
bijeenkomst, van +/- 45 
min. , is interactief en 
wordt afgesloten met 
limonade en een kopje 
soep. 
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De gedachten van een moeder……. 

Ik heb een poos het gevoel gehad 
dat ik eigenlijk elke zondag 
aanwezig moest zijn in de kerk, en 
er anders niet echt thuis hoorde?  
Dat betekende dat wij nooit gingen.  

Ook ben ik het niet eens met 
verschillende zaken zoals sommige 
mensen binnen “de kerk” dat 
stellen. Zelf word ik dan ook blij en 
gerustgesteld als ik de huidige Paus 
hoor zeggen “who am I to judge”.  
“He hè” denk ik dan. 

Ik geloof wel. Ik geloof in iets meer 
dan ons. Ik geloof dat toeval niet 
bestaat en dat een energie alles 
verbind. Ik geloof dat de bijbel 
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verhalen heeft waar duidelijke 
symboliek in zit, maar die niet altijd 
even letterlijk moeten worden 
genomen. Ik gebruik het beeld van 
een man als ik aan deze energie en 
verbintenis denk, maar wie weet 
hoe “hij” eruit ziet.  

Ik wil mijn kinderen een basis 
meegeven waarop zij hun waarheid 
en ideeën kunnen bouwen, net zoals 
mijn ouders voor mij hebben 
gedaan.  

Het stilstaan bij zaken waarin ik 
geloof: goed zijn, goed doen, je 
inzetten voor anderen, helpen, waar 
zijn aan jezelf , dankbaar zijn, 
medeleven tonen en proberen niet 
te oordelen, anderen in hun waarde 
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laten – ook als ik het er ergens 
absoluut niet mee eens ben, blij zijn 
en met anderen lol maken…….dit is 
wat ik geloof. Dit zijn vooral de 
elementen die ik vanuit mijn 
Katholieke opvoeding meeneem in 
mijn leven en doorgeef aan mijn 
kinderen. Dit vind ik terug in de 
gezinsviering bij de Sint Jan. 

Ik voel me welkom – zonder 
oordeel, zonder verwachting, in een 
prachtige basiliek met liedjes en 
verhalen over het leven van nu, 
samen met andere gezinnen. Ieder 
is daar om zijn eigen reden, met zijn 
eigen insteek, met zijn eigen 
waarheid. Dat is toch mooi. 
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Eerste Communie 

Kinderkatechese – wat is dat? 

Vanaf januari gaan de voorbereidingen 

voor de eerste communie van start. Denk eraan dat je ouders je  

opgeven door een email te sturen naar mienke.bakker@ziggo,nl.  

De heilige communie viering is dit jaar op zondag 8 april om 11.30u. 

De betekenis van “Catechese” is godsdienstonderwijs.  

Elke 1ste  dinsdag van de maand krijgen kinderen om 18.45u – 19.45u in de pastorie de kans om vragen 
te stellen over de kerk, geloof, de bijbel en betekenis.  

Bestaat God? Maria kon toch niet echt maagd zijn – hoe zit dat dan? Iemand heeft mij verteld dat ik op 
water kan lopen als ik geloof want, ja, dat staat toch ook in de bijbel. Klopt dit? Waarom steken wij een 
kaarsje aan in de kerk?  Hoe zit het ook alweer met vasten? Doen we dat nog en waarom? Er is met de 
kerst iets over advent, een kerstkrans en 4 kaarsen (1 roze en 3 paarse), waar is dit goed voor? Wat 
betekenen palm bladen en as en het kruisje op je hoofd ergens rond Pasen?...........enz enz  

Deze avonden worden georganiseerd voor alle kinderen van groep 5 – 8. Er worden vragen 
beantwoord, bijbel verhalen verteld en de betekenis en/of symboliek besproken, en samen besproken 
wat geloof voor iedereen eigenlijk betekend. Je hoeft je niet in te schrijven en kan altijd aansluiten. 

De data voor in de agenda: 3 okt, 7 nov, 12 dec, 6 feb, 6 mrt, 3 apr, 5 jun 

Ook voor in de agenda: 
11 nov St. Maarten v.a. de kerk – 18u 

26 nov Krabbelviering 

25 dec kindje wiegen  - 15u 

11 feb  start Carnaval/voorstellen 
Communie kinderen 

18 feb Krabbelviering 

25 mrt Palmzondag-palmstokken 
maken – 10u 

  1 apr Pasen – eitjes zoeken in de 
tuin 

  8 apr Heilige Communie 

23 jun Processie speurtocht- 16.30u 

24 juni  Sint Jansprocessie – loop mee 
als bruidje of jonker! 

  We want to hear you sing!   
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Vindt jouw “kleine” meid of man het 
ook zo leuk om te zingen? Waarom 
niet in een groep? Elke 
woensdagmiddag van 17 – 18u zijn 
Mieneke Bakker en Jim Berben 
aanwezig om met het kinderkoor te 
oefenen.  

Liedjes en muziek, maar ook 
spelletjes en af en toe een 
verwennerijtje staan centraal bij dit 
uurtje. Hiervoor hoeft u zich niet aan 
te melden of in te schrijven.  

Wilt u het een keertje zien en 
ervaren? Breng uw zoon/dochter,  
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met of zonder vriendjes en 
vriendinnetjes, op 
woensdagmiddag naar de Goede 
Herderzaal via de zij ingang van de 
kerk. Het is gewoon leuk! 

De liedjes die worden geoefend 
worden altijd tijdens de 
gezinsviering gezongen door het 
kinderkoor, dus maandelijks een 
optreden. 

Niet snel te jong en nooit te oud! 
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Kinderwoorddienst 
De kinderwoorddienst is tijdens de zondagochtendvieringen om 10u. Alle kinderen van 6 – 12jr 
worden aan het begin van de viering uitgenodigd om mee te gaan naar de koffiekamer om naar 
verhalen te luisteren. Vaak horen daar ook leuke activiteiten en/of knutsels bij. 
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Voor de aller kleinste (en hun broertjes en zusjes) worden er komend jaar 2 
krabbelvieringen georganiseerd. Kaarsjes aansteken, liedjes zingen, 
verhaaltjes voorlezen. Deze kennismaking met de prachtige Sint 
Jansbasiliek duurt ongeveer 30 min.  

26 nov – 11.30u – Ark van Noah     18 feb – 11.30u – Het verloren schaapje. 

Kerst voor de Kids 

 

Ook dit jaar vindt er van alles plaats 

in de kerk rondom de kerstviering.  

Iedereen is welkom. 

24 december – 18.00- 19.00u, 

Kerstgezinsviering. Het kerst 

verhaal wordt weer tot leven 

gebracht met deelname van 

verschillende jonge “acteurs” uit het 

dorp. 

 

Kindje Wiegen 
Heb je hier al van gehoord? 
 
Op 25 december om 15u wordt het kerstverhaal van 
Dick Bruna voorgelezen voor in de Basiliek. Ieder die 
wil kan komen luisteren met vriendjes, vriendinnetjes, 
buren of nichtjes en neefjes. Speciaal voor alle 
kinderen zijn zitkussens voor in de kerk geplaats om 
alles goed te kunnen zien en horen.  Uiteraard zullen we 
ook verschillende liedjes zingen!  
 
Aan het einde is de kerststal op het altaar beschikbaar 
om eens even van dichtbij een kijkje te nemen.  

Krabbelviering 

Sint Maarten - naamdag van de heilige Sint-Martinus 
Voor de poorten van Amiens in Frankrijk kwam Martinus een verkleumde bedelaar 
tegen. Met zijn zwaard sneed hij zijn rode soldatenmantel in tweeën en gaf één helft 
aan de bedelaar. “Wat ik kan delen deel ik”. De rest van zijn leven heeft Sint Maarten 
zich ingezet voor anderen, vooral voor minderbedeelden. 

Loop jij mee op 11 november om 18u? De Lampionnen optocht vertrekt vanaf de kerk, 
langs het pastorie, via de Scheper en Binkhorst weer terug naar de Basiliek.  

Vorig jaar was het weer een groot succes! Door die fantastische drukte vragen we alle 
papa’s en mama’s om mee te lopen om op uw eigen kinderen te letten.  
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Sint Jansprocessie 

Heb jij je ooit wel eens afgevraagd wat 

de Sint Jansprocessie eigenlijk is en 

waarom wij dit in Laren hebben?  

Het komt voort uit iets wat op de hei is 

gebeurd, al meer dan 1000 jaar  

geleden. Wil je meer weten,  kom naar 

de processie speurtocht die op 23 juni 

plaats vindt. We gaan langs een deel 

van de route en ontdekken de 

geheimen van ons dorp…….en sluiten 

af met wat lekkers. 

23 juni 16.30u - De Sint Jansprocessie speurtocht  

23 juni 17.00u  - klokken luiden het feest in 

24 juni 11u – start van de Sint Jansprocessie  
vanaf de Basiliek via de Brink, Sint Janstraat en de 
Hilversumseweg naar het Sint Janskerkhof -  loop mee 
als bruidje of jonker of kom eens kijken langs de kant. 
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Zoek de 
woorden: 

Blij 

Goed 

Herder 

Sint 
Jansprocessie 

Ezel 

Schaap 

Communie 

Welkom 

Helpen 

Samen 

Kinderkoor 

Zingen 

Verhalen 

Mama 

Papa 

Lief 

Vrienden 

Kerst 

Kindje 
Wiegen 

Kinderkast 

Vriend 

Ster 

Heeft u vragen of suggesties voor de kinderkerk commissie? Wilt u ook meehelpen binnen de kinderkerk?                                                               
Neem contact met ons op via mieneke.bakker@ziggo.nl 


