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Beste kinderen,

Hier is dan eindelijk het eerste nummer van de
beloofde kindernieuwsbrief!

We zijn blij dat we zo contact houden. Mail ons
ook zeker je reacties, vragen en wensen! Dat kan
via: gezin@bisdombreda.nl.

In deze brief kijken we nog even terug naar het
Geloofsfeest. In elk nummer vertellen we ook
over een feest in de Kerk, zoals Iferst of Pasen.

..

___

Niet alleen met tekst, maar ook met foto’s en doe-
activiteiten.

In dit nummer gaat het over Allerheiligen en
Allerzielen, opi en 2 november!

Daarnaast vind je in elke kindernieuwsbrief een of
twee puzzelstukken. Als je ze allemaal bewaart en de
puzzel maakt, mooi inkleurt en meeneemt naar het
volgende Geloofsfeest op 29 juni 2019, dan krijg je
van ons een cadeau!

Veel lees- en doeplezier,

Ï ••

Het geloofsfeestteam,
Diaken Egbert, Ineke, Ifapelaan Jochem en Brechje



Kapelaan Jochem legt uit:
Droom jij ook weleens over de hemel? Een ding
is zeker: in de hemel zullen we perfect gelukkig
zijn. Daar is geen pijn, ruzie of verdriet. We zijn
gelukkig bij God de Vader, samen met Jezus en
Maria, met de engelen en andere mensen. Met
Allerheiligen (1 november) en Allerzielen (2
november) denken we bijzonder aan de
mensen die al in de hemel zijn of op weg daar
naartoe. Ifapelaan Jochem legt het uit:

“Op 1 november viert de Iferk Allerheiligen. Dat is een feestdag waarop we denken aan al
die mensen die voor eeuwig leven bij God. Of ze nu een echte ‘heilige’ zijn of niet. Wij
bidden op hun voorspraak of ze ons willen helpen in dit leven. Ze zijn ook een voorbeeld
voor 0fl5: elke heilige heeft in zijn of haar leven de liefde van God laten zien.

Neem de Heilige Franciscus. Op 4 oktober is hij naar de hemel gegaan. Precies, dat is
dierendag! Hij heeft onder andere Gods liefde voor de dieren laten zien! Daarom verwen
jij je hond, poes of cavia extra op deze dag!

Op 2 november viert de lferk Allerzielen, dan bidden we voor de mensen waarvan we nog
niet weten of ze in de hemel zijn, dat ze daar snel mogen komen. Allerheiligen en
Allerzielen horen bij elkaar omdat we allemaal deel uitmaken van de Iferk: of we nu hier oi
aarde leven of al in de eeuwigheid!”

DIY - heilig worden!

Heilig worden is helemaal niet zo moeilijk! Als je voor Jezus kiest en vaak met Hem praat -
dat is bidden - ben je al goed op weg. Als je nou denkt: hoe moet ik bidden en wat moet ik
doen? Zet dan de gebedsdobbelsteen in elkaar en rol ermee. Deze zal je helpen om de
eerste stappen te zetten!

Heilige Franciscus
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Marian (10 jaar): “Ik heb erg gelachen om de
theatervoorstelling! De drumworkshop was het leukste.
Ook vond ik het geweldig dat ik en mijn broer misdienaar
mochten zijn in de mis voor de bisschop en kapelaan
Jochem!”

Samuel (13 jaar): ‘Het thema Welkom Thuis! was goed
uitgewerkt. De workshops en de eucharistieviering waren
heel ontspannen en in een goede sfeer!’

Denise (12 jaar): Ik vond het Geloofsfeest super leuk!
Vooral de show van Mathijs was zo grappig! De workshops
waren ook leuk voor elke leeftijd.’
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