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Nieuwsbrief voor ouders en hun kinderen 

Parochie Heilige Maria 

MAANDKALENDER 

 

Lambertuskerk 

Zondag 26 sept  

 10.00 uur Eerste communie 

  voor genodigden 

 

 

Laurentiuskerk 

Geen vieringen voor kinderen 

 
 
Overige activiteiten 
Vanaf 25 juli Mariasafari 
  op eigen gelegenheid 
9 sept Informatieavond voor 

het vormsel 2022 
17 sept Start vormsel-

voorbereiding 
19 sept Familiemusical Ruth 
  Maaspoorthal 
21 sept Informatieavond voor de 

eerste communie 2022 

1 oktober Uiterste inschrijfdatum 

communie 

 
 
 

 

JAARKALENDER  

 

Gezinsvieringen  

Zondag 3 oktober 
Zondag 7 november 
Zondag 28 november 
 

 
Overige activiteiten 
28 nov knutselen voor Advent 

           

De zomervakantie staat op het punt te beginnen! Alhoewel het coronavirus ons helaas nog 
steeds wat beperkt in het reizen, ontdek je in deze Kidsflits dat er ook veel leuks te beleven 
is in onze eigen omgeving. Zo kan je vanaf 25 juli weer op Mariasafari. Met twee nieuwe 
routes: richting Heeswijk en naar Vlijmen/Bokhoven. Dus stap op je fiets en ga op weg! Op 
blz. 5 lees je waar je de route kan ophalen. Wil je iets verder weg? Neem dan eens een kijkje 
in Museumpark Orientalis en wandel door het leven en het land van Jezus. Na de zomer kun 
je weer op reis in je eigen geloof: meer weten over de start van de voorbereiding op de eerste 
communie en op het vormsel?  Noteer de data van de informatieavonden vast in je agenda.   
Een heel fijne zomer en veel leesplezier gewenst!  

Ga mee op reis naar Heilig Landstichting 

Een kijkje in het leven van Jezus 
 
In deze zomeruitgave van de Kidsflits nemen we je  
mee op reis! Naar een plek waar je je even in een  
andere wereld waant. Waar je kan dwalen in de  
nauwe straatjes van een joods dorpje en je kan  
bijkomen van de reis in een Romeinse herberg.  
Pak je spullen en stap in… 
 
Bijzondere naam 
Onze bestemming ligt op een klein uurtje rijden van Rosmalen, in een heuvelachtig en 
bosrijk landschap. We stappen uit in een plaats met een wel heel bijzondere naam: Heilig 
Landstichting. En ja inderdaad: wat je wellicht al denkt nu, klopt! De naam van deze plaats 
heeft alles te maken met het land waar Jezus leefde, met het land dat we kennen uit de 
verhalen in de Bijbel, het land dat we nu gaan bezoeken! 
 
Grote plannen 
Voor de oorsprong van deze bijzondere ‘stichting’ gaan we ruim 100 jaar terug in de tijd, 
naar begin 1900. In deze tijd reisden een pastoor, een architect en een kunstenaar af naar 
Palestina, door katholieken en protestanten ‘het Heilig Land’ genoemd. Zoals meer 
mensen deden in die tijd, wilden zij heel graag zelf zien waar Jezus had geleefd en was 
gestorven. Hoe zag het landschap eruit? Hoe leefden de mensen daar? Als je dit alles zelf 
een keer gezien en beleefd had, kon je het leven van Jezus beter begrijpen vonden ze. Na 
een paar jaar in het Heilig Land geweest te zijn, keerden de mannen terug naar Nederland 
en bedachten ze een plan… 
 
Het Heilig Land dichtbij 
Hoe kunnen we zoveel mogelijk mensen kennis laten  
maken met het leven van Jezus zonder de dure reis naar  
Palestina, het Heilig Land, te maken? Dat kon alleen door  
het Heilig Land naar Nederland te halen: door het landschap 
en de belangrijke plaatsen uit het leven van Jezus hier voor  
de mensen na te bouwen. De pastoor, de architect en de kunstenaar  
zetten hun ideeën op papier en legden deze voor aan de bisschop  
van Den Bosch. In 1911 gaf hij stemde hij in met hun plannen  
en stelde hiervoor 100 hectare in de omgeving van Nijmegen  
ter beschikking. Voor de uitvoering werd een stichting  
opgericht: de Stichting Heilig Land.  
 
(vervolg op pagina 2) 
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Eindelijk zover! 

Tweeëndertig kinderen ontvingen in juni hun eerste communie 
 

Hoewel het steeds afwachten was hoeveel gasten er mee konden naar de viering en hoeveel er thuis te ontvangen waren 
zijn de kinderen die ervoor kozen om toch in juni hun eerste communie te doen, heel blij dat ze daar voor gekozen 
hebben. Het waren twee stralende dagen, met vier mooie vieringen en gezellige feestjes. Hierbij een impressie van enkele 
kinderen. In september volgt nòg een viering voor 11 communicanten. Nog héél even geduld, jongens en meisjes! Ook 

           jullie alvast een mooie dag gewenst! 
 

(vervolg van pagina 1) 

 
Wandelen door het leven van Jezus 
Al snel konden mensen een bezoek brengen aan ‘De Heilig Landstichting’: als eerste werd in 1912 
de pastorie en een museumzaal geopend. De bouw van het devotiepark ging intussen door. Zo 
kreeg het park in de jaren erna steeds meer vorm. Bijbelse gebouwen en dorpjes verrezen langs 
slingerende bospaden en rechte lanen. De bezoekers konden al wandelend een kijkje nemen in het 
leven en land van Jezus en zo dichter bij hem komen. Bij zo’n pelgrimsoord hoorde ook een grote 
kerk. Plannen lagen klaar voor een basiliek met plaats voor 17.000 mensen. Deze werd echter nooit 
afgebouwd: in het deel wat wel gerealiseerd is vind je nu het binnenmuseum. Rond het park 
werden kloosters, scholen en huizen gebouwd. Kort tijd was er ook een treinstation.   

 
 
Orientalis 
Nu, bijna 100 jaar later, kun je dit park nog steeds bezoeken. Veel gebouwen worden als zo bijzonder gezien, dat ze rijksmonument zijn 
geworden. Er zijn wel wat veranderingen. De naam van het park is niet meer Heilig Landstichting. We kennen het nu als Museumpark 
Orientalis, en eerder heette het het Bijbels Openluchtmuseum. De nadruk ligt niet alleen meer op het leven van Jezus en het 
christendom. Je leert er nu ook over de andere twee grote geloofsstromingen: het jodendom en de islam. De begraafplaats, die bij het 
park hoorde, kun je tegenwoordig alleen nog maar apart bezoeken. Ook hier vind je gebeurtenissen uit  
het leven van Jezus uitgebeeld. Denk aan de kruisweg, de berg Golgotha en het graf van Jezus. Met zijn  
unieke, ruim 100-jarige geschiedenis heeft het park nog niets verloren aan vertelkracht en is het verhaal  
dat het vertelt actueler dan ooit! De moeite van het bezoeken waard.  
 
Wist je dat… 

- je nu een Romeinse zomer in het park kan beleven?  
- je hierbij onder andere een kijkje neemt (en proeft!) in de Romeinse keuken? 
- Orientalis het oudste openluchtmuseum van Nederland is? 
- er tot 5 september een tentoonstelling met foto’s en filmbeelden over de geschiedenis  

van het park te zien is?  
- je daarbij nog veel meer te weten komt over de plannen van pastoor Arnold Suys, architect  

Jan Stuyt en kunstenaar Piet Gerrits? 
- je meer informatie over dit alles kan vinden op museumparkorientalis.nl 
- je de Cenakelkerk, die net buiten Orientalis staat, kan bezoeken  

met een audiotour. Kijk hiervoor op: grootstemuseum.nl                                 
      
 

Op zondag 13 juni heb ik mijn 

eerste communie gedaan. Bij het 

klaarmaken van de tafel mocht ik 

de bloemen naar kapelaan Gideon 

brengen. Na afloop kwamen de 

opa's en oma's lekker bij ons in de 

tuin eten. Het was een mooi feest. 

Groetjes van Elke  

 

 

Fotografie: Inge van den Broek 

foto Cenakelkerk: Kerkfotografie.nl 

 

https://www.museumparkorientalis.nl/
https://www.grootstemuseum.nl/nl/alle-locaties-en-hun-openingstijden/cenakelkerk/
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Vormselvoorbereiding gaat weer van start  

Informatieavond voor ouders op 9 september in de Lucaskerk 
 
Op vrijdag 25 juni was het voor de groep die in 2018 van start ging met de voorbereidingen maar door corona steeds 
weer moest wachten dan eindelijk zo ver. In een mooie viering in de Sint Jan ontvingen zij van bisschop de Korte het 
sacrament van het vormsel. Vanuit Rosmalen waren dat Nienke, Sofie, Lotte, Connor, Megan, Esmee, Sietse, Amelie en 
Nina. Gefeliciteerd! 
 
Wat is het vormsel eigenlijk? 
Het vormsel is een sacrament waardoor je, uit de handen van de bisschop of een gedelegeerde, de gaven van Gods Geest 
ontvangt. Je bevestigt als jongere je doopgeloften. Door vormsel, doopsel en eucharistie (communie) ben je volledig 
ingewijd als christen in de Katholieke Kerk. Vormsel betekent versterken of bekrachtigen. Je bekrachtigt je doop en mag 
als jongere kiezen voor het geloof, gesterkt door het pinkstervuur. En we hopen natuurlijk dat je daardoor zoveel kracht 
krijgt dat je in de wereld met woord en daad durft te getuigen van Gods liefde! 
 

Informatieavond voor nieuwe groep  
Binnenkort gaat er weer een nieuwe groep van start met 
de voorbereidingen. Op 9 september zal hiervoor een 
ouderavond gehouden. Dus zit je komend schooljaar in 
groep 7 of hoger? Wil je eigenlijk wel meer weten over je 
geloof? Vinden je ouders ‘dat dit er gewoon bij hoort’? Wil 
je ook gesterkt worden door de Heilige Geest? Of ben je 
gewoon nieuwsgierig? Laat je ouders dan op donderdag 9 
september om 20.00 uur naar de Lucaskerk gaan, 
Zuiderparkweg 303 in Den Bosch. Op deze 
informatieavond zullen de leden van de 
vormselwerkgroep en kapelaan Gideon alle ‘ins and outs’ 
van de voorbereiding met plezier presenteren.  

 

 
 

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.  

 Wie gelooft wat? 

Het grote kijkboek, van christendom tot islam  

(door: Anna Wills, Nora Tomm) 

 

Ga mee op reis langs de wereldgodsdiensten. Dit boek 

staat vol met kleurrijke kijkplaten en boeiende weetjes 

over rituelen, tradities, symbolen, gebedshuizen en 

feesten. Wist je dat: de vis een oud symbool is voor het 

christendom? Het in de islam gebruikelijk is om 5x per 

dag te bidden? En de hindoes in  

hun dansen verhalen vertellen  

over de goden? Kom dit en nog  

veel meer te weten!  

 

Prijs: €16,99 

Aantal pagina’s: 32 pagina’s 

Uitgeverij: Lannoo 

Verkrijgbaar bij: bol.com  

 

Aantal pagina’s: 48 pagina’s 

Verschijningsdatum: mei 2021 

Uitgeverij:  

Een wereld vol gebeden 

(door: Deborah Lock) 

 

Kindergebeden uit alle windstreken, van India tot Peru, van 

Duitsland tot Kenia: God is overal. Reis mee de wereld rond 

in dit mooie gebedenboek vol kleurrijke illustraties.  

 

 

Prijs: €11,99 

Aantal pagina’s: 48 pagina’s 

Verschijningsdatum: mei 2021 

Uitgeverij:  

Kokboekencentrum Jeugd 

 

Tip: 

kijk ook voor een inkijk- 

exemplaar op deze website. 

https://www.bol.com/nl/nl/p/kijk-en-zoekboek-wie-gelooft-wat/9200000075963690/#product_specifications
https://www.kokboekencentrum.nl/boek/een-wereld-vol-gebeden/
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“Ik ben op bedevaart geweest!” 

Mariabedevaart voor gezinnen een fijne dag 
 
Zaterdag 3 juli was het zover, de Mariabedevaart voor 
gezinnen. Deze stralende dag begon met een mooi 
verhaal over Maria in de tuin van het Sint Janscentrum 
en eindigde daar met het eten van een frietje.  
 
Tussendoor waren er workshops, een viering in de Sint 
Jan en vele kinderen kleurden een vakje van de grote 
Mariatekening op de stoep voor het bisschoppelijk 
paleis. Het resultaat was heel erg mooi! 
Voor een uitgebreidere terugblik zie 
https://www.bisdomdenbosch.nl/ik-ben-op-bedevaart-
geweest/  

Eerste communie Rosmalen komend schooljaar 

Informatieavond voor ouders op 21 september  
 
Nog niet alle kinderen van het afgelopen schooljaar hebben hun eerste  
communie gedaan maar we willen in september al wel graag van start  
gaan voor de kinderen die dan in groep 4 of hoger zitten.  
Op dinsdag 21 september is er een informatieavond in de Laurentiuskerk waar geïnteresseerde ouders van harte welkom 
zijn. De ouderavond start om 20.00 uur. Tijdens deze avond zal het nieuwe project waar mee van start gegaan wordt 
gepresenteerd worden.  
 

Aanmelden voor de informatieavond 
Wanneer je bij de informatieavond wilt zijn, meld je dan even aan door een 
mailtje te sturen naar communierosmalen@parochiemaria.nl zodat we weten 
hoeveel mensen we kunnen verwachten.  
We sturen dan ook vast het inschrijfformulier en de machtiging toe. Wanneer je 
besloten hebt om je zoon of dochter mee te laten doen, dan kun je de formulieren 
eventueel al ingevuld bij de avond afgeven. Het inschrijfgeld bedraagt €70 en 
inschrijven is mogelijk tot en met 1 oktober. 
Graag tot ziens op 21 september! 

 
 

 
 
 
 
 
 
- de communicanten tijdens de viering van hun eerste  

communie ook  voor andere communicanten in de wereld 
hebben gebeden 

-  zij in hun laatste bijeenkomst, na de communie, ook nog  
 een Weesgegroet voor hen gebeden hebben 
- zij op deze manier een kraaltje hebben gebeden van de grote 
 rozenkrans die alle communicanten samen bidden?  
 (zie: communicanten bidden voor communicanten) 
- zich 5 vrijwilligers hebben aangemeld voor de  
 nieuwe werkgroep communievoorbereiding 
- zij samen met kapelaan Gideon enthousiast van  
 start zijn gegaan 
- ze gebruik gaan maken van een nieuw project en nog bezig zijn 

om een nieuw programma op te zetten 
- wij hen veel succes wensen 
- wij heel blij waren dat er op 4 juli weer een  
 gezinsviering was waar het kinderkoor mocht  
 komen zingen 
- zij het zingen niet verleerd zijn in coronatijd 
- het online oefenen daar misschien ook aan bijgedragen heeft 
- zij na de vakantie ook nog eens versterking krijgen van een 

aantal communicanten 
- dat echt helemaal super tof is! 
- De Wonderwolk een leuke Bijbel heeft met  
 20 verhalen voor peuters 
- deze peuterbijbel gratis af te halen is als je pas een kindje hebt 

gekregen en een geboortekaartje kunt laten zien 
- de dichtstbijzijnde deelnemende boekhandel wel in Eindhoven 

zit 
- je gelukkig ook via internet kunt bestellen (dan heb je wel de 

verzendkosten) 
- je voor meer info kunt kijken op  
 https://www.dewonderwolk.nl/peuterbijbel/ 
- wij iedereen een fijne zomerperiode wensen! 

 

Wist je dat...? 
 

Fotografie: Ramon Mangold 

https://www.bisdomdenbosch.nl/ik-ben-op-bedevaart-geweest/
https://www.bisdomdenbosch.nl/ik-ben-op-bedevaart-geweest/
mailto:communierosmalen@parochiemaria.nl
https://www.rkactiviteiten.nl/kinderenbiddenvoorkinderen/?p=cbvc_algemeen
https://www.dewonderwolk.nl/peuterbijbel/
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Op zoek naar Maria rond Rosmalen 

Ga jij ook (weer) op Mariasafari? 
 
In 2020 verscheen ons eerste boekje met daarin twee routes voor een Mariasafari. Dat  
bleek een schot in de roos en we kregen veel enthousiaste reacties! Daarom zijn we dit jaar  
opnieuw aan de slag gegaan om twee mooie routes uit te zetten. De kapelletjes dichtbij huis  
waren al in de vorige routes opgenomen waardoor de routes nu iets langer zijn. Hopelijk  
weerhoudt dat jullie er niet van om op safari te gaan!  
 

Maria 
Maria neemt een hele belangrijke plaats in, in de Rooms-katholieke Kerk. Er zijn heel wat kleine 
(weg)kapelletjes en beeldjes van haar te vinden, zeker in het zuiden van Nederland. Een Mariakapel is 
een aparte ruimte, waar een beeld van Maria staat en waar je tot haar kunt bidden. Je kunt haar vragen 
of ze met en voor jou wil bidden wanneer je God om steun vraagt. Misschien bid je omdat je zorgen, 
pijn of verdriet hebt of graag wilt dat iemand beter wordt. Bezoekers van een Mariakapel steken vaak 
een kaarsje aan, plaatsen bloemen, enz. Misschien heb jij dat ook al wel eens gedaan? 

 
 
Waar vind je Maria? 
Een Mariakapel kan deel uitmaken van een grotere kerk. Denk maar aan de  
Sint Jan en aan onze Lambertus- en Laurentiuskerk. Heel vaak hebben mensen of  
gemeenschappen echter ook kleine kapelletjes gebouwd voor Maria, vaak uit  
dankbaarheid maar ook om een stilteplek dichtbij te hebben. Of soms hebben ze  
alleen een beeld van Maria aan de muur gehangen. Allemaal kapelletjes en  
beeltenissen die we graag met deze safari willen ontdekken! 
 
Een lange reis? 
Wordt het een lange reis? Dat mag je zelf bepalen. We hebben zo’n 13 kapelletjes en enkele (muur)beeldjes in een straal van 11 
km rond Rosmalen uitgezocht en in twee safariroutes opgenomen. De ene fietsroute gaat richting Heeswijk, de andere naar 
Vlijmen/Bokhoven. Je kunt één kapelletje bezoeken, of juist allemaal. In één dag (dat wordt wel doorwerken!) of in meerdere 
weken. Op de fiets of met de auto of misschien wel lopend? Het is helemaal aan jezelf. Bij iedere Maria is een puzzel of een  

opdrachtje. 
 

Routeboekje 
Vanaf zondag 25 juli kun je het boekje met informatie en routes ophalen in de Mariakapellen 
van de Lambertus- en de Laurentiuskerk (dagelijks geopend van 9.00 – 17.00 uur) of 
downloaden van de parochiewebsite www.parochiemaria.nl . Mocht je nog vragen hebben 
mail dan naar kinderteamrosmalen@parochiemaria.nl  
Wij waren opnieuw aangenaam verrast door alle mooie plekken en beelden die we gezien 
hebben. We zijn heel benieuwd hoe jullie het gaan vinden. Maak er een mooie 
vakantiebelevenis van! 

 

Oplevering in zicht 

Parochiecentrum wordt aangekleed 
 

De steigers zijn al enkele weken geleden verwijderd,  

de zonnepanelen liggen erop, het sedumdak is gelegd,  

er wordt gewerkt aan de doorgang naar de kerk  

en het buitenterrein wordt bestraat. Ook binnen wordt  

er hard gewerkt om alles af te werken. Over een ruime  

week worden bijvoorbeeld de keukens geplaatst.  

Kortom: het einde is in zicht! 

Na de bouwvak hopen we dat het gebouw snel genoeg  

droog is om de vloer eind september te kunnen leggen  

en het verder in te richten.  

Wordt vervolgd! 

 

 

 

 

 
 

http://www.parochiemaria.nl/
mailto:kinderteamrosmalen@parochiemaria.nl
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Groot koor hè! 

Over een jonge vrouw die alle grenzen overwint 

Familiemusical Ruth  
 

Het is natuurlijk nog even afwachten of het door kan gaan, maar zet de datum van  

deze mooie musical maar op je kalender: zondag 19 september om 14.30 uur. Deze  

zondagmiddag kun je in Maaspoort Sport & Events terecht voor de familiemusical  

Ruth. Het is een eeuwenoud verhaal uit de Bijbel dat echter nog niets van zijn  

kracht verloren heeft.  

 

Het verhaal 

De hoofdrolspelers zijn Naomi, een wijze oude weduwe uit Bethlehem in Israël, en Ruth, de mooie, jonge vrouw uit het 

vijandelijke Moab. Toch is er tussen beiden verbinding. Bij alles wat zij meemaken, blijven ze elkaar trouw en er ontstaat 

een diepe vriendschap. En dan verschijnt Boaz op het toneel, rijk, good looking en nog vrijgezel. Een verhaal over culturen 

die botsen, over afscheid nemen en opnieuw beginnen en over doorzettingsvermogen. 

 

Informatie 

Wil je reserveren, de trailer zien of andere informatie ga 

dan naar de website. Een ticket kost € 19,95 en een 

gezinsticket voor 4 personen € 75,-. Een mooi 

gezinsuitstapje om naar uit te kijken! 
 

 

 

Kijk voor info over activiteiten in de parochie ook eens op www.facebook.com/parochiemaria/   
of 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. 

 

https://www.ruth-musical.org/nl
https://zeilkampnoventus.nl/
http://www.facebook.com/parochiemaria/
http://www.parochiemaria.nl/
mailto:kidsflitsrosmalen@parochiemaria.nl
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Kleur- en puzzel pagina’s 
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De Sint Jacobsschelp staat symbool               
voor pelgrims. Ga ook op reis als een 
echt pelgrim! Kijk hier hoe je deze 
mooie ketting maakt. 
 

Ga je met de auto op vakantie? 
Of blijf je lekker thuis? 
Verveel jij je dan ook wel eens? 
Met deze spelletjes niet meer!     
          
 

 

  

 

 

Heb je er weleens aan gedacht om 
een vakantie dagboek bij te 
houden? Zoals bijvoorbeeld op het 
plaatje? Hartsikke leuk om te 
doen! Je kunt de bladen zoals op 
de foto uitprinten! Nieuwsgierig 
geworden? Klik dan snel hier! 

We hopen natuurlijk op veel zon in de  
zomervakantie! Maar als het een dagje   
regent vermaak jij je met deze knutsel 
 ideeën prima! Ook als het niet regent                                                                                           
zijn er leuke ideeën te vinden op de site! 

 

 

 

  

 

 

https://www.kinderwoorddienst.nl/jaar-b/vijftiende-zondag-door-het-jaar-b/extras/knutselen-word-pelgrim.html
https://www.mamaliefde.nl/spelletjes-auto-onderweg-kind-volwassene/#Autokleuren_spel
https://cecielmaakt.nl/vakantieboek-printable-kids-travel-journal/
https://meldiy.nl/zomer-knutselen/
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Krijg jij deze hersenkraker opgelost? 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Zoek de zes verschillen. Succes!   

 

 

 

  

 

  

 


