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De Vastentijd loopt ten einde waarmee het bijna Pasen is. Bijna….want eerst vieren we de 
Goede Week. De week waarin we de bijzondere en indrukwekkende gebeurtenissen uit de 
laatste dagen van het leven van Jezus gedenken. Helaas kunnen we deze week en ook het 
paasfeest nog niet gezamenlijk in de kerk beleven. Maar ook op afstand kunnen we samen 
zijn! In deze Kidsflits vind je daarom informatie over de online vieringen en tips om samen 
thuis Pasen te vieren. Kijk hiervoor zeker ook op pagina 3, naar het initiatief van het 
Rodenborch-College! Veel leesplezier gewenst! 

Jezus sterft voor ons 

De Kruisweg 
 

Nog even en het is Pasen, het feest van de  
verrijzenis van Jezus! Voorafgaand aan dit  
grote feest vieren we de Goede Week waarin  
de verhalen van Jezus’ intocht in Jeruzalem,  
het laatste avondmaal, het verraad door Judas  
en de kruisiging worden verteld. Bijzondere verhalen die we horen op dagen met 
evenzo bijzondere namen: Palmzondag, Witte Donderdag en Goede Vrijdag. 
Hieronder lees je meer over een van deze dagen: Goede Vrijdag.   
 

Kruisweg 
Op de vrijdag van de Goede Week herdenken we Jezus’ lijden en zijn dood in de 
Kruisweg. Tegenwoordig doen we dat in onze eigen kerk maar heel vroeger gebeurde 
dat alleen in Jeruzalem. Pelgrims die naar Jeruzalem kwamen om te zien waar Jezus 
geleefd had, liepen daar ook de kruisweg van Jezus: de tocht die hij maakte van het 
paleis van Pilatus, waar hij veroordeeld werd, naar de heuvel Golgotha, waar hij zou 
sterven. Dat was een zware tocht voor hem omdat hij zijn eigen kruis moest dragen.  
 

Via Dolorosa 
Deze pelgrims bleven op verschillende plekken van de route even stil staan om de 
verhalen te vertellen die erbij hoorden. "Staties" werden die plekken genoemd. Sinds 
de 16e eeuw wordt deze route de Via Dolorosa genoemd, ‘de weg van het lijden’. Wist 
je dat je tot op de dag van vandaag elke vrijdag in Jeruzalem samen met de 
Franciscaanse monniken de Via Dolorosa kunt lopen? Wil je die route bekijken? Klik 
dan hier. 
 

Kruis, schildering of beelden 
In de 16e eeuw ontstond ook de behoefte om deze kruisweg buiten Jeruzalem te 
kunnen ‘lopen’. Eerst deden ze dat in gedachten. Ze liepen een weg en stopten af en 
toe om aan stukjes van het lijdensverhaal te denken. Maar niet iedereen kon dat 
zomaar in zijn hoofd. Ze hadden iets nodig dat ze konden zien. Het begon met kruisen 
die langs de weg geplaatst werden. Later ging men op de kruisen de gebeurtenissen 

uit het lijdensverhaal afbeelden. De staties werden  
geschilderd of mooi gebeeldhouwd. Eerst in een 
park, op een kerkhof of gewoon langs de openbare  
weg. Later werd de kruisweg buiten rond de kerk  
afgebeeld en uiteindelijk kwam hij in de kerk terecht.   

(vervolg op pagina 2) 
 

 

Nieuwsbrief voor ouders en hun kinderen 

Parochie Heilige Maria 

MAANDKALENDER 

 

Lambertuskerk 

Zaterdag 27 maart/Palmzondag 

 16.30 uur  Gezinsviering 

  Tevens online 

Maandag 5 april/2e Paasdag 

 9.30 uur Gezinsviering 

  Tevens online 

 

 

Laurentiuskerk 

Geen vieringen voor kinderen 

 
 
Overige activiteiten 
Witte Donderdag 1 april 
 15.00 uur Online The Passion 
  van het Rodenborch 
Zaterdag 24 april 

 16.30 uur Online gezinsviering  

 

 

 

 

 

JAARKALENDER  

 
Gezinsvieringen  

Zondag 23 mei 1e Pinksterdag 

Zondag 13 juni 1e Communie 

Zondag 27 juni 1e Communie 
 
 

 

http://www.dvhn.nl/extra/In-beeld-De-kruisweg-van-Jezus-21224671.html
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Reserveren noodzakelijk 

Gezinsvieringen voor Palmpasen en Pasen 
 
Komende zondag is het Palmzondag en een week later Pasen! Om dit met kinderen te kunnen vieren 
zijn voor gezinnen twee vieringen ingepland. Op de zaterdag voorafgaand aan Palmzondag, 27 maart,  
is er om 16.30 uur een palmpasenviering in de Lambertuskerk. Heb je thuis een palmpaasstok  
gemaakt? Neem deze dan mee om hem te laten zien en te laten zegenen! Bij de knutselpagina’s  
vind je ideeën voor een palmpaasstok. Een weekend later is er op maandag Tweede Paasdag, 5 april,  
om 9.30 uur een gezinsviering in de Lambertuskerk om samen Pasen te kunnen vieren.  
 
Reserveren 
Vanwege de coronabeperkingen is het reserveren van een plaatsje noodzakelijk. Reserveren kan vanaf de maandag voorafgaand 
aan de betreffende viering door te bellen naar het centrale secretariaat 073- 5212215 (ma, di, do en vr 09:30-12:00) of te mailen 
naar secretariaat@parochiemaria.nl. In de mail graag vermelden:  
- de namen van de personen die je aanmeldt 
- de leeftijd van de kinderen 
 
Is er geen plaats meer bij de vieringen dan is het gelukkig wél mogelijk om de vieringen via www.kerkdienstgemist.nl te volgen 
of later terug te kijken. Alle communicanten en kinderen die bij ons als vrijwilliger bekend zijn ontvangen vóór Pasen het boekje 
van de gezinsviering in de bus. Ontvang je geen boekje en wil je er wel graag eentje, mail dan even naar 
kidsflitsrosmalen@parochiemaria.nl, dan mailen we het boekje. Zo hopen we toch sámen Pasen te kunnen vieren! 
 
 

 

(vervolg van pagina 1) 

Je ziet nu in veel kerken langs de muren de verschillende staties hangen. Op de eerste statie wordt Jezus  
ter dood veroordeeld en op de laatste statie wordt Jezus in het graf gelegd. In het begin was de uitgebeelde  
kruisweg overal weer anders en varieerde het aantal staties: van zeven tot eenentwintig. In 1731 bepaalde  
de paus het aantal op veertien. De meeste staties komen uit de Bijbel. Een enkele statie lijkt te zijn gebaseerd  
op overlevering. Je leest bijvoorbeeld nergens in de Bijbel dat Jezus onderweg valt. Op een aantal plaatsen  
is er later nog een vijftiende statie aan toegevoegd: de zogenaamde paasstatie die uitbeeldt hoe Jezus  
opstaat uit de dood.  
 

Jeruzalem 
Wanneer je nu naar Jeruzalem zou gaan en de Via Dolorosa loopt, kom je niet uit bij de berg Golgotha  
maar bij de Heilig Grafkerk. Heel wat anders dus! Golgotha lag eerst buiten de muren van Jeruzalem  
maar is na een uitbreiding van Jeruzalem binnen de muren komen te liggen. In het jaar 326  
(een hele tijd na de kruisiging van Jezus!), toen er een keizer was die het christendom toestond,  
werd de Heilig Grafkerk gebouwd. Ze is gebouwd op de plek waar Jezus, volgens de overlevering,  
zowel gekruisigd als begraven zou zijn. Van de veertien kruiswegstaties bevinden zich er acht langs  
de Via Dolorosa, de negende bevindt zich op het dak van de Heilig Grafkerk en de overige vijf  
bevinden zich in de kerk. 
 

Waarom is Goede Vrijdag goed? 
De dag waarop we de kruisiging van Jezus herdenken heet Goede Vrijdag. Rare naam hè, voor een dag  
waarop Jezus werd gedood. Dat heeft te maken met de betekenis van de dood van Jezus. Net als de  
mensen, lijdt Jezus. Hij had zichzelf kunnen redden, maar dat doet hij niet. Hij doorstaat hetzelfde lijden  
zoals de mensen, met de dood tot gevolg. Maar, Hij laat ook zien dat dat niet het einde is. Na drie dagen  
staat Hij weer op. De dood heeft niet het laatste woord, er is leven na de dood! Als dat geen goed bericht  
is!  Dat is Jezus, God die ondanks alles bij mensen wil zijn. Hij heeft ons lot en ons lijden gedeeld.  
Zelfs de dood kent Hij.  
 

15.00 uur 
Goede Vrijdag, 15.00 uur, is de tijd dat in heel veel katholieke kerken de Kruisweg gebeden wordt.  
Biddend en zingend gaan we dan met Jezus mee op zijn laatste weg van lijden en sterven. In de kruisweg  
van Jezus kunnen we stukjes van onze eigen levensweg herkennen en het verdriet en lijden van andere 
mensen. Tegelijkertijd mogen we uit Jezus’ kruisweg kracht en troost putten door het vertrouwen in Gods  
nabijheid en de hoop op Pasen. Want Pasen wordt het! Het allergrootste feest voor alle Christenen en  
een nieuw begin! 
 
Wist-je-dat… 
- je op de website Geloven Thuis een heleboel antwoorden vindt op geloofsvragen rond Pasen 
- je op Pasen stap voor stap het verhaal kunt horen, van de Kruisweg t/m de opstanding 
- er een heel mooi maar wel verdrietig lied is over de Via Dolorosa en dat ons koor Musica dit ook altijd zingt op Goede Vrijdag  
 

mailto:secretariaat@parochiemaria.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:kidsflitsrosmalen@parochiemaria.nl
http://www.geloventhuis.nl/2015/wanneer-wordt-het-pasen/verdiepen/acht-lastige-vragen-over-pasen-van-je-kind-en-antwoorden.html
https://www.youtube.com/watch?v=FLq0y7-WmcM
https://www.youtube.com/watch?v=uBU9HHkIKfA
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BOEK IN DE SCHIJNWERPERS 

Om uit voorgelezen te worden, om mee te knutselen, om je over te verwonderen  
en aan het denken gezet  te worden....  Een greep uit de vele boeken die er zijn voor  
jonge en wat oudere kinderen over de Bijbel en het geloof.  

 

Tafelplaten Pasen  
 
Met deze 12 kleurrijke tafelplaten wordt het nog leuker om 
thuis, of met een klein groepje kinderen, het Paasverhaal 
te vertellen en er mooi beeldmateriaal bij te laten zien. De 
platen vertellen het verhaal vanaf het moment dat Jezus in 
de tuin van Getsemane is, zijn kruisweg, kruisdood en 
verrijzenis. Op de achterkant van elke plaat staan 
verteltips. 
 
12 platen in een ringband van afneembaar, stevig 
materiaal op A4-formaat. 
 
Prijs: € 12,50 
 
Verkrijgbaar bij:  
samueladvies.nl 
(hier vind je ook  
een kort filmpje over  
het gebruik van de  
platen) 
 
 

Paasslinger 
 
Het Paasverhaal in 7 kaartjes! Vanaf het gebed van Jezus in 
de tuin van Getsemane tot aan de verrijzenis. De kaartjes 
kun je zelf aan een slinger hangen of neerzetten.  Draai elke 
dag een kaartje om en beleef zo samen het Paasverhaal! 
 
Leuke prenten en eenvoudige zinnen. 
Voor kinderen van 1 tot 8 jaar.  
 
De kaartjes zijn 10 x 10 cm groot (knijpers en een lijn zijn 
niet inbegrepen). 
 
Prijs: € 8,95 
 
Verkrijgbaar bij: 
samueladvies.nl  
(hier vind je ook  
een kort filmpje over  
het gebruik van de  
platen) 
 
 

Nu ook in Rosmalen 

The Passion uitgevoerd door het Rodenborch-College 
 
Nadat leerlingen van het Rodenborch vorig jaar de kruiswegstaties voor  
de kruisweg in de Laurentiuskerk hadden gemaakt en met Kerstmis  
leerlingen geholpen hebben bij het opbouwen van de kerststal in de  
Lambertuskerk en bij de begeleiding van de scholenbezoeken, zijn zij  
dit jaar in een gedurfd project gestapt. Een grote groep leerlingen  
is namelijk al weken bezig met opnames van The Passion. Dit verhaal  
over de laatste week uit het leven van Jezus is ook een verhaal van nu  
en een verhaal voor jongeren. Het gaat over lijden, over vriendschap,  
over trouw, over elkaar nabij zijn en over een nieuw begin. Met zang  
en dans op verschillende locaties in en rond Rosmalen geven zij op  
een eigentijdse manier invulling aan het passieverhaal. Soms voor dag en dauw en op locaties zoals de zandverstuiving en 
de Lambertuskerk wordt het zowel voor hen als voor de kijkers een verhaal van nu. Het resultaat is op Witte Donderdag,  
1 april, om 15.00 uur te zien op ROS TV. Iedereen is van harte uitgenodigd om te kijken! 
Later terugkijken kan ook wanneer je op Rodenborch de link even opzoekt. 
 

 

Het graf is leeg (door: Marijke ten Cate) 

Jezus weet dat hij gaat sterven. Samen met zijn leerlingen gaat hij bidden in de olijftuin als hij  
meegenomen wordt door soldaten en wordt veroordeeld en gedood. Wanneer de leerlingen zijn  
graf bezoeken, is het leeg! Jezus leeft! 
 
Voor kinderen van 4-7 jaar. 
Aantal pagina’s: 28. |  Prijs: €7,95  |   Verkrijgbaar bij:  berneboek.com  
Uitgeverij: Jongbloed 

https://www.samueladvies.nl/product/tafelplaten-pasen/
https://www.samueladvies.nl/product/paas-kaarten-slinger/
https://www.rodenborch.nl/
https://www.berneboek.com/9789089120625/cate-marijke-ten/jezus-leeft/
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Schrijf vast met potlood op de kalender 

Mariabedevaart voor gezinnen in Den Bosch 
 

Na een jaar dat in het teken stond van Covid-19 gloort er, 
heel voorzichtig en niet meteen, licht aan het einde van de 
tunnel. Wat zal het fijn zijn als we elkaar weer vrij en veilig 
mogen ontmoeten. Om dit te vieren organiseert het 
familiepastoraat van het Bisdom deze zomer een 
Mariabedevaart voor gezinnen die aansluit bij de feestdag 
van Onze Lieve Vrouw van Den Bosch. En als de 
coronamaatregelen dat tegen dit tijd toestaan dan mogen 
wij mee!  
 

Mariabedevaart voor gezinnen zaterdag 3 juli   
Alle parochies zijn uitgenodigd uit om op zaterdag 3 juli 
met hun gezinnen naar Den Bosch te komen. Vanaf 9.30 
uur is er ontvangst met een pelgrimszegen. Daarna zijn er 
in de stad op allerlei bijzondere plekjes aanschuif- 
workshops rondom het leven en de verering van Maria. 
Aan het einde van de ochtend is er een iets langere 
workshop, met aansluitend lunch. Na de lunch komen we 
samen voor de afsluitende viering in de Sint Janskathedraal 
met onze bisschop Mgr. De Korte. Met een lekkere snack 
gaat ieder rond 15.00 uur hopelijk moe maar voldaan weer 
naar huis.  
 

Save the date! 
Heb je zin om mee te gaan met je gezin? Noteer de datum 
dan alvast. In de volgende Kidsflits komt meer informatie 
te staan over waar je je aan kunt melden en welke eigen 
bijdrage gevraagd wordt. Dit zal hooguit een klein bedrag 
zijn. De uiterste inschrijfdatum is 12 mei. 
 
 

 

 

Metselwerk gestart 

Nieuwe parochiecentrum schiet de lucht in 
 
Het zal jullie vast niet ontgaan zijn, zo vlak bij het centrum. De bouw van het nieuwe parochiecentrum schiet lekker op. Binnenkort zal 
daar, op zondag 11 april, een feestelijk tintje aan gegeven worden. Hoewel er al heel wat stenen gemetseld zijn zal dan officieel de  
eerste steen gelegd worden door bisschop Mgr. de Korte. Vanwege corona zullen er vrijwel geen festiviteiten zijn en is er slechts een 
beperkte groep aanwezig maar een memorabel moment is het zeker! Op de foto’s een impressie van de vorderingen t/m 20 maart. 

 
 
 
 
 
- het kinderkoor de liedjes voor Palmpasen en  
 Pasen online gerepeteerd heeft, net als voor de 
 presentatievieringen van de communicanten op  
 21 februari 
- zij afgelopen vrijdag, 19 maart, hun  
 liedjes apart van elkaar in de  
 Laurentiuskerk hebben opgenomen 
- je kunt merken dat ze al meer  
 ervaring krijgen. Het ging supergoed! 
- groep 4 en 5 van basisschool ’t Ven palmpaas- 
 stokken gaan maken die de parochie uit mag delen  
 bij de Annenborch en Mariaoord 
- wij dit superfijn vinden en ongetwijfeld veel  
 mensen blij kunnen maken! 
- het Klokhuis een filmpje heeft over waarom we  
 met Pasen een ei eten 
- zij het antwoord niet helemaal goed hebben 
- ze noemen dat het ei een mooi symbool is voor  
 de lente, een nieuw begin 
- het ei juist daarom ook past bij Jezus’ opstanding, want ook dat is 

voor ons een nieuw begin, een begin van een nieuw leven 
- de Mariaparochie geen onderdeel meer is van  
 de pastorale eenheid MariaJohannes 
- de Mariaparochie daarom per 25 maart een  
 eigen website krijgt, namelijk  
 www.parochiemaria.nl 
- daarmee ook de mailadressen van de parochie veranderen in  
………@parochiemaria.nl 
 

 

 

Wist je dat...? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Qyuv1uFc0vM
http://www.parochiemaria.nl/
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Geloven thuis 
Mini-vieringen en andere activiteiten voor thuis in de Paastijd 
 

De kerken zijn dit jaar open met Pasen maar helaas slechts door een kleine groep mensen te bezoeken. Dat is jammer  
want de vieringen rond Pasen zijn prachtig, met een boodschap van hoop, doorzettingsvermogen en nieuw leven.  
Gelukkig zijn de vieringen ook online te bezoeken al geeft live aanwezig zijn bij een viering toch wel een ander gevoel. 
Ook thuis kun je met de mooie bijbehorende verhalen aan de slag. We hebben hieronder diverse tips op een rijtje gezet.  
 

Mini-vieringen 
Op de website Kinderwoorddienst.nl vind je mini-vieringen voor thuis van zo’n 15 - 20 minuten lang. In het kader rechts op deze site 
kun je kiezen voor welke zondag je de viering wilt zien. Klik daarna op de miniviering en je kunt aan de slag. Een viering bestaat 
doorgaans uit het aansteken van een kaarsje, enkele liedjes, een verhaal en een gebedje. Mooi om samen stil te staan bij de 
gebeurtenissen van Jezus in deze Paastijd en wat deze ook voor ons in de huidige tijd betekenen. Zo is het Paasverhaal een verhaal 
over hoop en over leven na de dood, een verhaal wat we nu goed kunnen gebruiken! De miniviering van Pasen gebruikt ook het 
verhaal van Rupsje Nooitgenoeg om over het leven na de dood te kunnen praten met je kind. Wil je voor het aansteken van een kaarsje 
een heuse paaskaars gebruiken kijk dan eens op Boca of Hoogeland-Kristen voor een huispaaskaars. 
Voor Goede Vrijdag heeft Geloven Thuis een kruisweg gemaakt waar je thuis bij stil kunt staan. Deze is vooral geschikt voor wat oudere 
kinderen.  
 

 
Palmpaasstok of knutselwerkjes 
Wil je graag een palmpaasstok maken? Op palmpaasstok vind je  
meer informatie. Maak je liever een kleinere ‘palmpaasstok’ kijk  
dan op Palmpasen in de brievenbus voor een palmpaasstok in een  
luciferdoosje zodat hij door de brievenbus kan. Nog meer  
knutselwerkjes rond de Paastijd vind je op Samuel Advies en op de  
knutselpagina’s van deze Kidsflits. 
 

Verhalen lezen, luisteren of kijken 
In vrijwel alle kinderbijlbels zijn de verhalen van de Goede Week terug te vinden. In de rubriek ‘Boek in de schijnwerpers’ op bladzijde 3 
vind je diverse boekentips. Op Geloven Thuis vind je een gedichtje voor peuters en kleuters waar alle gebeurtenissen in voorbij komen. 
Van alle verhalen zijn ook filmpjes te vinden op internet. Kijk maar eens hieronder. De nummers van de filmpjes horen bij de 
afbeeldingen op deze bladzijde. 
 

 film Tijd  toelichting 

Palmpasen 1. Palmpasen kindpunt Meppel 2:34  

2. Palmpasen (Uitgeverij Plantyn) 3:19 

3. Palmpasen Zandtovenaar 3:25 

Witte 
Donderdag 

2. Voetwassing (Uitgeverij Plantyn) 2:05 

2. Ghetsemane (Uitgeverij Plantyn) 1:54 

Goede 
Vrijdag 

2. De kraaiende haan (Uitgeverij Plantyn) 1:44 

2. De kruisiging (Uitgeverij Plantyn) 2:25 

4. Pasen stap voor stap 6:48 

Pasen 2. Pasen (Uitgeverij Plantyn) 1:38 

Hele 
goede 
week 

5. Het verhaal van Pasen 26:23 Zeer kindvriendelijke film, met enkele verschijnings-
verhalen na de opstanding van Jezus en zijn hemelvaart 

6. Het paasverhaal 15:26 Eenvoudige tekeningen, helder verhaal, mooi verteld 

7. Mijn kleine paasboekje 2:50 Voor jonge kinderen, afbeeldingen met gesproken tekst 

8. Goede Week in lego 1:14 Heel korte uitleg van de Goede Week 

9. Verhalen uit de bijbel 46:32 Engelstalige tekenfilm, met wat bozere en heftigere 
beelden 

10. Het trouwe ezeltje 7:35 Eenvoudige tekeningen, met een ezeltje in de hoofdrol 
die Jezus volgt van Palmzondag t/m Pasen 

3. Zandpassie 14:40 Het verhaal van Pasen, beginnend bij Adam en Eva die 
de vriendschap met God verbreken, gemaakt in zand 

11. Verteltheater Tijd voor Jezus  Verhalen over het leven van Jezus. Onder knop 9, 10 en 
11 vind je de verhalen die horen bij de Goede Week. 

 

Liedjes (Palm)Pasen 
Ook liedjes kunnen de feestvreugde en het beleven van Pasen vergroten! Voor Palmzondag is een leuke Kleine ezel uit de stal of En 
toch is Hij koning. Voor Pasen zijn er veel meer te vinden op internet. Bijvoorbeeld Samen op weg naar Pasen, Hij leeft, Het is Pasen en 
Weet je dat de lente komt.  
 

Genoeg te doen dus om Pasen echt te vieren. Maak er samen een Zalig Pasen van! 
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https://www.kinderwoorddienst.nl/
https://boca.nl/bestel-nu-uw-huispaaskaarsen-2/
https://www.hoogeland-kristen.nl/shop/-/huispaaskaarsen.html
https://www.geloventhuis.nl/2021/vonkelend/bidden-en-vieren/kruisweg-in-corona-tijd.html
https://www.samueladvies.nl/palmpaasstok-maken/
https://www.geloventhuis.nl/2021/vonkelend/knutselen-en-doen/palmpasen-in-de-brievenbus-doen-en-vieren.html
https://www.samueladvies.nl/advies-materiaal/knutselwerkjes/#filter=.goede-week
https://www.geloventhuis.nl/2021/vonkelend/vertellen/peuterpassieverhaal.html
https://www.youtube.com/watch?v=B5sqkzJlLa4
https://www.youtube.com/watch?v=bDVmwI6robo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=362tIhGLaHQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=sxqlsAQhJmk&list=PLnx7i_81qdOmvJf-mwMB85OnTFPzjfoy7&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=CgyajUBrDlw&list=PLnx7i_81qdOmvJf-mwMB85OnTFPzjfoy7&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=Q9Kvs-Ar-e0&list=PLnx7i_81qdOmvJf-mwMB85OnTFPzjfoy7&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=C2KWafmmzHc&list=PLnx7i_81qdOmvJf-mwMB85OnTFPzjfoy7&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=O4EYITmCx3k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4WTgpyfBU1w&list=PLnx7i_81qdOmvJf-mwMB85OnTFPzjfoy7&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=5Qh-pUivc1w
https://www.youtube.com/watch?v=Tin2fUPGqbY&list=PLnx7i_81qdOmvJf-mwMB85OnTFPzjfoy7&index=27
https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=kRMSjgR9iI4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=BCgWKTtSHsU
https://www.youtube.com/watch?v=mNpktwIlih0&list=PLnx7i_81qdOmvJf-mwMB85OnTFPzjfoy7&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=hpEgrXgNziI
https://www.youtube.com/watch?v=XEKiJ1Ke22s
https://www.rkactiviteiten.nl/kinderenbiddenvoorkinderen/index.php?p=kinderhoek
https://www.youtube.com/watch?v=AZWWrB-tVV4
https://www.youtube.com/watch?v=dgNBis2nA6w
https://www.youtube.com/watch?v=dgNBis2nA6w
https://www.youtube.com/watch?v=HBatAUI6OiM&list=PLnx7i_81qdOmvJf-mwMB85OnTFPzjfoy7&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=zo26FhY_cf0
https://www.youtube.com/watch?v=e13PoRbSglI
https://www.youtube.com/watch?v=Ee2awOVHNbc&list=PL0D1B052DC205D498&t=90s
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Steun voor onze naasten 
Knutsel mee voor de Annenborch en Mariaoord! 
 

De tijd waar we nu in leven en waarin corona ons flink wat beperkingen oplegt vraagt offers van iedereen.  
Maar voor mensen die amper bezoek mogen ontvangen en zelf niet veel meer kunnen ondernemen  
vanwege ziekte of ouderdom is de tijd extra zwaar.  
 

Knutselwerkjes 
Vorig jaar werden woonzorgcentra en verpleegtehuizen bedolven onder cadeautjes, traktaties, tekeningen  
en knutselwerkjes. Die stroom is echter opgedroogd terwijl er absoluut nog behoefte aan is! 
Ook jij kunt hier aan bijdragen, iedereen mag iets knutselen! Een palmpaasstok, bloemen, vlinders, kuikentjes, schaapjes, er zijn 
heel veel dingen mogelijk in deze tijd van Pasen, nieuw leven en lente! Kijk bijvoorbeeld eens op de knutselpagina’s van deze 
Kidsflits.  
 

Bij wie komt het terecht 
Heb je iets geknutseld? Met de Annenborch en Mariaoord is afgesproken dat je je knutselwerkje(s) bij de receptie af kunt geven.  

De medewerkers van de receptie zullen jullie knutselwerkjes dan verdelen onder de bewoners of 
ophangen in de gangen zodat iedereen er van kan genieten, zowel de bewoners als het personeel. 
Vanuit de Annenborch zullen jullie knutselwerkjes meegenomen worden naar mensen buiten de 
Annenborch die thuiszorg ontvangen. Zij hebben het in deze tijd het aller moeilijkst en zijn vaak het 
meest eenzaam. 

 

Palmpaasstok 
Maak je een palmpaasstok, hang er dan alleen een broodhaan of snoepjes aan als die ingepakt zijn. 
Anders kunnen ze nu niet opgegeten worden en dat is jammer. Een haantje van papier kan ook heel 
goed. En het is natuurlijk het mooist om deze palmpaasstok rond Palmzondag te geven.  
Alle andere knutselwerkjes zijn ook daarna nog van harte welkom! Klein gebaar, grote steun,  
dank jullie wel! 

 
 

 

 

Kijk voor info over activiteiten in de parochie ook eens op de website van de parochie www.parochiemaria.nl  
Voor aan- of afmelden voor de digitale versie van de nieuwsbrief kunt u een e-mail sturen naar kidsflitsrosmalen@parochiemaria.nl   

Tips, ideeën, op- of aanmerkingen m.b.t. deze nieuwsbrief zijn op hetzelfde e-mailadres van harte welkom. Gewijzigde data en/of tijden voorbehouden. 
De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekstuele fouten. 

 

Gezegend palmtakje ophalen 

 

Als er geen plek meer is in de 

Palmzondagvieringen en je thuis de 

viering kijkt ontvang je niet direct 

een palmtakje. Maar zo’n gezegend 

takje voor thuis kun je vanaf 

Palmzondag (28 maart) wél ophalen. 

Tussen 10 en 17 uur in het 

voorportaal van de Lambertus- 

kerk en in de Mariakapel van de 

Laurentiuskerk. 
 

Vastenactie 2021 
 
‘Werken aan je toekomst’, dat is het 
thema van Vastenactie voor deze 
Veertigdagentijd. Naar school 
kunnen gaan, een beroeps-
opleiding kunnen volgen: hét recept 
voor een kans op een beter 
bestaan. Steun de Vastenactie 
hierbij en laat anderen leren! Kijk 
op vastenactie.nl 
 

http://www.parochiemaria.nl/
mailto:kidsflitsrosmalen@parochiemaria.nl
https://www.vastenactie.nl/vastenactie-2020-werken-aan-je-toekomst
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Kleur- en puzzel pagina’s 
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Horizontaal 
 

4 Als Jezus verschijnt aan de discipelen zegt Hij : Ik geef jullie Mijn … (Joh.20:19) 
8 Andere naam voor de Heilige Geest. (Joh.14:26) 

9 Jezus wordt door de soldaten gegeseld ( geslagen) op zijn …  
10 Wat roepen de mensen als Jezus op een ezel rijdt? (Joh.12:13) 

14 Wat ligt er in het lege graf? (Joh.20:5)  
15 Judas verraadt Jezus, hoeveel discipelen blijven er over en zijn samen in het huis als Jezus 

voor de 2e keer aan hen verschijnt? (Joh.20:24)  
16 Wat geeft licht in het donker, en hebben de soldaten bij zich als ze Jezus gevangen nemen? 

(Joh.18:3)  
18 Jezus is Heer! We noemen Hem daarom … Jezus  

19 Wie denkt Maria dat ze tegen komt in de graftuin?(Joh.20:15)  
 

Verticaal 
 

1 Wat zijn de laatste woorden van Jezus? Vader, in Uw handen beveel ik Mijn ... (Luc.23:46) 
2 De valse getuigen liegen en vertellen niet de waarheid, maar … 

3 Hoe verraadt Judas zijn Meester? Hij geeft Zijn meester een …  
4 Wat betekenen Jezus’ woorden aan het kruis: Eli lama sabachtani? Mijn God, waarom 

hebt U Mij … (Marcus 15:34)  
5 Wat zegt Jezus als Hij aan het kruis hangt? Vader … het hun, want ze weten niet wat ze 

doen. (Lucas 23:34)  
6 Welke discipel staat met de moeder van Jezus bij het kruis? (Joh.19:26) 

7 Wat slaat Petrus met zijn zwaard van een soldaat af. (Joh.18:10) 
11 Weet je dat je waardevol bent? Jezus gaf voor jou Zijn …  

12 Jezus is onze Redder. Wat betekent de naam: Jezus? God … 
13 Welk woord ontbreekt? Jezus roept aan het kruis: Eli Eli … sabachtani. ((Marcus 15:34) 

17 Jezus draagt in onze plaats de straf, wie wil Hij vergeven?  
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     Wil jij ook vieren dat Jezus leeft? 

     Kijk dan snel hier hoe je bovenstaande                                                                                                                                                      
     knutselwerk kan maken.  
 

Helaas kunnen we ook dit jaar geen palmpasenstok   
maken in de kerk. Maar je kunt er natuurlijk wel 
zelf één maken. Hier zie je hoe dat moet doen. 

Wat hoort er bovenop je palmpasenstok? 
Precies! Een broodhaantje! Je kunt er  
natuurlijk één kopen bij de bakker. 
Maar je kunt er ook één zelf maken! 
 

Nog niet uitgeknutseld? Kijk dan maar snel hier. 
Er staan wel 40 knutselideeën voor Pasen! 
Welke ga jij maken? Veel plezier! 

https://gelovenisleuk.nl/knutselen/36-pasen/193-opgestaan
https://www.rkdelft.nl/cms/index.php?id=294
https://www.xandrabaktbrood.nl/broodjes-2/paasbrood-haantjes-voor-de-ontbijttafel/
https://www.ladylemonade.nl/knutselen-pasen/

