
Een heilige worden!
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Beste kinderen,

Jullie en wij zijn allemaal geroepen om heiligen te worden! En misschien is dat niet eens zo moeilijk als dat het 
lijkt. De heiligen zijn daarbij ons voorbeeld. In deze nieuwsbrief lees je daar meer over! 

Veel bid-, lees- en knutselplezier! 

Diaken Egbert, Ineke, Kapelaan Jochem en Brechje Loenen

Op dit plaatje zie je: de Heilige Johannes, Antonius en Petrus

OM GRATIS MEE TE NEMEN

De afbeeldingen/foto’s zijn van Stockfoto, W. Wullems, en Editions Emmanuel, 
freebibleimages.com, CNS/Assocazione Amici di Carlo Acutis, Bob Leenders (cartoon) 
en privébezit.

Kindernieuwsbrief

Wil je deze nieuwsbrief ook graag gratis thuis ontvangen? Stuur een mailtje 
naar: gezin@bisdombreda.nl.
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Hoe word je heilig?

Jezus vertelt in de Bijbel precies hoe je een heilige kan worden. Eigenlijk is het heel simpel. Op de vraag wat het 
belangrijkste gebod is, zegt Jezus: “U zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw 
kracht. Het tweede is dit: u zult uw naaste beminnen als uzelf.” (Matteüs 12, 30-31). Dat betekent: heiligen zijn mensen 
die heel veel van God en van mensen houden. 

Je moet vast wel heeeeeel bijzondere dingen doen om 

heilig te worden of niet?

Veel heiligen hebben inderdaad heel bijzondere dingen gedaan. Ze 
hebben kloosters gesticht of ze hebben zoals Moeder Teresa heel 
veel arme, stervende mensen van de straat opgeraapt en 
verzorgd. 

De heilige Theresia van Lisieux (hiernaast toen ze 8 jaar oud was) 
is bijvoorbeeld een grote heilige. Ze was een 
gewone kloosterzuster en heeft geen grote 
dingen gedaan. Ze hield bijzonder veel van Jezus 
en deed simpele dingen met heel veel liefde. Zo 
raapte ze bijvoorbeeld voor Hem een speld op 
van de vloer om een overledene te helpen om 
snel in de hemel te komen. Zo leren wij ook: 
door uit liefde voor Jezus hele gewone dingen 
te doen, kunnen we heilig worden! Bijvoorbeeld 
door zonder klagen je kamer op te ruimen. 

Heiligen zijn toch allemaal dood? Wat hebben we daar nu dan nog aan?

Op de eerste plaats zijn heiligen voorbeelden voor ons: want het is de bedoeling dat we allemáál 
heilig worden. Ze hebben ‘voorgedaan’ hoe we zo kunnen worden. 

Op de tweede plaats bidden ze graag voor ons nu ze in de hemel dichtbij Jezus zijn. De Kerk is één grote familie: met alle 
katholieken hier op aarde én al die mensen die al bij God in de hemel zijn. Onze heilige broers en zussen in de hemel 
leven dichtbij Jezus en ze weten hoe hard we Gods hulp nodig hebben. Daarom mogen we hen 

vragen: “Bid je voor mijn zorgen?” Dat doen ze zeker. Ze rennen naar Jezus 
en vragen om zegen voor jou! Theresia van Lisieux heeft bijvoorbeeld 
beloofd: 

“Ik zal alle tijd in de hemel doorbrengen om goed te doen op aarde.” Dus 
vraag je zus Theresia maar om hulp als je dat nodig hebt!

Heilige Theresia van Lisieux

Heilige Franciscus van Asissië

Heilige Paulus

De drie tekeningen van heiligen:
Alle rechten voorbehouden © Editions Emmanuel

Bron : catechisme-emmanuel.com



Lieve Jezus, 

Wat zou ik (………noem je naam) graag een heilige 

worden! Wilt U me helpen om elke dag meer van U te houden en van de 

mensen om me heen: mijn ouders, broers en zussen en vrienden/vriendinnen op school. Ik ben uit mezelf 

veel te zwak om heilig te worden, help mij daarom Jezus!

Amen.

Op weg naar heiligheid

Hiernaast zie je een foto van een gewone Italiaanse jongen die 
gek was op computeren. Hij heet Carlo Acutis. In 2006 - dus dat 
is eigenlijk nog maar kortgeleden - is hij overleden aan leukemie.  
Hij was 15 jaar. Op 10 oktober 2020 wordt hij door Paus 
Franciscus zalig verklaard. Daarna kan hij heilig worden verklaard. 

Carlo ging sinds zijn eerste communie elke dag naar de mis en 
bad de rozenkrans. Gewoon, omdat Hij veel van Jezus hield. Hij 
was heel goed met computers en bouwde een heel grote site 
over alle wonderen die er overal op de wereld gebeurd zijn met 
de Eucharistie. In België heeft hij zeven plekken gevonden waar 
wonderen gebeurd zijn en in Nederland acht. Misschien ook wel 
bij jou in de buurt. Zoek het maar eens op!

Hier vind je zijn site: www.miracolieucaristici.org.  

Carlo is nu bij Jezus. Vraag hem maar of hij je wil helpen om ook 
een heilige te worden. 

Foto: CNS/Assocazione Amici di Carlo Acutis

Gebedshoekje
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Deze kindernieuwsbrief is gratis, maar kost natuurlijk wel geld.  Als je een gift overmaakt kunnen meer 
kinderen ‘m lezen. Dat kan via: Sint Franciscuscentrum, donatie kindernieuwsbrief, NL91 RABO 0158 7840 
22. Dit geld wordt voor 100% aan deze brief besteed.

Elke woensdag- en zondagavond om 19.00 uur is Kapelaan Jochem live te zien op Facebook. Hij leest voor uit 
het Evangelie of het bijbelverhaal van de dag (met voorbeelden en plaatjes).  Je kunt je voorbeden insturen via 
de reacties en dan bidt hij daar gelijk voor en hij zegent alle kijkers. Site: www.facebook.com/gezinspastoraat. 
Hopelijk tot ziens!

Jadelice, 12 jaar heeft een vraag voor Kapelaan Jochem:

Welke heilige past bij mij? Er zijn er zoveel. Mijn doopnaam is Magdalena. Is 

het dan automatisch Maria-Magdalena?

Hallo Jadelice,

Welke heilige past bij jou? Dat is een goede vraag! Je papa en mama hebben je bij de doop ook een doopnaam 
meegegeven - Magdalena. Je kunt dan natuurlijk denken aan Maria Magdalena, maar je kunt ook kijken naar de datum 
waarop je geboren bent: 28 maart. Weet je welke heilige op die dag feest viert in onze kerk? De Heilige Conon. 

Conon is bijna 900 jaar geleden in Italië (Sicilië) geboren. Hij volgde de roepstem van God en werd 
monnik en ging op bedevaart naar Jeruzalem. Tijdens deze reis overleden zijn ouders. Hij was heel 
verdrietig en toen hij weer thuis kwam besloot hij om als kluizenaar verder te leven. Een 
kluizenaar is iemand die helemaal alleen leeft in een klein kamertje (een kluis). Door zo te leven, 
kwam Conon heel dicht bij God en werd hij heilig. Ik heb een afbeelding van hem gevonden. Je 
kunt de heilige Conon aanroepen als je pijn hebt aan je neus of oren.

Past de heilige Conon bij jou? Ik weet het niet, maar daar kom jij in je leven vanzelf achter. Nou 
niet helemaal vanzelf, je mag zelf op zoek gaan naar je favoriete heilige. Iemand die in zijn of haar 
leven een beetje op je lijkt. Samen met hem of haar kun je dan de weg naar God gaan, om ook zelf 
heilig te worden. Want dat is wat God aan ons vraagt:  Wees heilig, zoals Ik (God) heilig ben. 

Groet,
Kapelaan Jochem  
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