Maart/April 2020

Vergeven & vergeten!

Kindernieuwsbrief
Beste kinderen,
Niemand van ons is perfect: je hebt vast weleens straf gekregen van je ouders omdat je iets fout hebt gedaan.
Daarna maak je het weer goed door ‘sorry’ te zeggen en elkaar een dikke knuffel te geven. Dat lucht op! Onze
fouten maken ook onze relatie met Jezus een beetje kapot. Gelukkig wil God ons altijd vergeven! Daar gaat deze
nieuwsbrief over.
Veel bid, lees- en knutselplezier,
Diaken Egbert, Ineke, Kapelaan Jochem en Brechje

OM GRATIS MEE TE NEMEN
De afbeeldingen/foto’s zijn van pixy.org, Samuel
Advies, S. Kop, Pixabay, de Petites soeurs de Jésus, M.
Boessen en J. van Velthoven (pr.).
Wil je deze gratis
nieuwsbrief ook met de
post thuis ontvangen?
Stuur een mailtje naar:
gezin@bisdombreda.nl.

Wat is zonde?
Zondigen doen we allemaal: we kwetsen andere mensen en daarmee kwetsen we God ook. Hij houdt van ieder
mens, dus als we ruzie maken met ons vriendje of vriendinnetje doet het Jezus ook pijn. Hij houdt namelijk van
hem of haar! We kunnen Jezus ook kwetsen door niet of weinig met Hem te praten en door Hem te vergeten.
Zonde is dus eigenlijk een tekort aan echte liefde voor
God en voor anderen.
Op het sorry-briefje hiernaast zie je een paar
voorbeelden van zonden. Maar bovenal de beste
boodschap: God vergeeft alles!

Wat is het sacrament van boete en
verzoening?
Net zoals je met je ouders een ruzie goedmaakt door erover te praten waar het misging, zo maak je het ook
goed met God. De priester mag namens Jezus onze zonden vergeven. Als je dus aan hem vertelt wat je verkeerd
gedaan hebt, vertel je het eigenlijk aan Jezus.
Wil je dit sacrament graag ontvangen? Vraag ernaar aan je parochiepriester. Tijdens het Geloofsfeest op 4 juli is er
ook gelegenheid om dit sacrament te ontvangen.

We doen allemaal
verkeerde dingen. De
baas spelen, een
leugentje vertellen, niet
luisteren naar papa en
mama.

Als we naar een priester
gaan en het sacrament
van vergeving ontvangen,
vergeeft God ons alles!

Zo zijn we allemaal als
een schaap dat is
weggelopen bij zijn
herder. Jezus komt ons
zoeken en losmaken van
de doorns van de zonde.

Want de zonde
verwondt ons. Heb je
dat weleens gevoeld? Je
scheldt op iemand en je
voelt je daarna naar in je
hart. Dit sacrament
geneest ons ook!

Jezus en Maria vieren
feest als we deze
vergeving en genezing
ontvangen hebben. En wij
ook: je zult je heel blij
voelen!

Hoe gaat dat?
Het sacrament van boete en verzoening ontvangen?

We vroegen het aan Jonas. Hij vertelt:
“Hoi, ik ben Jonas en ik ben 10 jaar. Vlak voor mijn eerste communie
ben ik voor de eerste keer gaan biechten. Dat is hetzelfde als het
sacrament van boete en verzoening ontvangen.
Mijn moeder had mij verteld hoe het gaat. We hebben een speciale
kaart gebruikt. Die heet ‘ik ga eerlijk biechten’.
We hadden een afspraak gemaakt met pater Emmanuel. Voordat
Pater Emmanuel kwam, heb ik met mijn moeder gebeden tot de
Heilige Geest. Ik was niet echt zenuwachtig maar het was wel een
beetje spannend.
Pater Emmanuel deed een speciale sjaal om. Hij was heel aardig. Eerst
maakten we een kruisteken. Daarna vroeg hij waarvoor ik sorry
tegen God wilde zeggen. Toen ik alles verteld had wat ik wist, heeft
pater Emmanuel een speciaal gebed gedaan in de naam van
Jezus.
Toen waren mijn zonden vergeven. Ik moest nog wel een
Onze Vader bidden. Ik was heel blij.”

Knutselopdracht
In plaats van een heel knutselvel heb je deze keer een klein wit stukje papier bij deze brief gevonden.
We gaan het volgende doen:
- Pak een potlood.
- Schrijf op het lege witte stukje papier een geheim dat niemand mag weten.
- Leg het papier in een bakje met warm water met de tekst naar beneden.
- Ga ondertussen even een glaasje limonade drinken en een koekje eten (als het mag van je ouders).
- Kijk na een kwartiertje in het bakje en zoek naar je geheim.
Zo gaat het ook met onze zonden: als we deze vertellen aan de priester en het sacrament van boete en
verzoening ontvangen. Wat blijft er van over…?

Leda Stella (13 jaar) vraagt aan Kapelaan Jochem:

Is het sacrament van boete en verzoening altijd zo geweest, of was
het anders bij de eerste christenen?

“Jezus riep al op tot bekering: “Bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap!” Het doopsel was in de tijd van
Jezus en nu nog steeds het eerste moment van bekering en vergeving. Maar ja, ook na je doopsel maak je
weer fouten. Er volgen momenten in je leven dat je weer van Hem wegloopt. Dat gebeurde toen en dat
gebeurt nu.
Bijna alle leerlingen liepen weg toen Jezus werd veroordeeld en aan het kruis gedood. Ook wij lopen soms
weg als we niet doen wat Jezus vraagt. We pesten andere kinderen, vloeken, luisteren niet naar onze ouders,
maken ruzie met onze broertjes en zusjes of liegen. Iedereen maakt fouten, ik ook.
Eigenlijk is het toegeven van de fouten en tekorten en het vragen om vergeving niet veranderd. Wat wel
anders is, is hoe wij dat nu doen. In de tijd van Jezus was er geen biechtstoel of een tekst die uitgesproken
werd. Het belangrijkste was en is dat je eerlijk tegenover God zegt
waar je spijt van hebt en dat je wilt proberen om het in de toekomst
beter te doen. Daarom zeg ik ook weleens het sacrament van Gods
vergevende liefde. Want het is de liefde van God die jou iedere keer
weer in zijn armen sluit, je altijd nieuwe kansen geeft, altijd! Want je
bent zijn geliefde kind en Hij wil niets liever dan dat je gelukkig
wordt.”

Kapelaan Jochem

Heb je ook al zoveel zin in het Geloofsfeest? Wij ook! Noteer maar
vast in je agenda: 4 juli 2020. Het thema is: Koning te Rijk!
Op 29 maart organiseren we een mini-geloofsfeest: een gezinsdag.
Je bent van harte uitgenodigd met je hele familie! Met de kinderen
gaan we leuke doe-opdrachten doen waarbij je goed in evenwicht
moet blijven. Dat is het thema! Bij elke opdracht verdien je iets
waarmee je wat moois gaat maken. We verklappen nog niet wát
natuurlijk! Laat je ouders maar op de site kijken.

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.

