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Veertigdagentijd 

Kan het even wat minder?  
 
Over een paar dagen is het dan echt zover en vieren  
we feest! Als je door het dorp loopt, kun je dit al goed  
zien. Overal hangen de blauwe-witte vlaggen van  
Zandhazendurp: Carnaval komt eraan! Een paar dagen  
waarin alles even anders is. Na Carnaval start de Veertig- 
dagentijd. Een periode van ruim zes weken waarin we ons  
voorbereiden op het belangrijkste feest van onze kerk: Pasen. Het is een tijd van 
bezinning, van even wat minder luxe voor jezelf en meer aandacht voor de ander. 
 
 
    Vasten 
    De Veertigdagentijd begint op Aswoensdag en  
    duurt tot Pasen. In deze weken denken we eraan 
    dat Jezus zich na zijn doop veertig dagen terugtrok 
    in de woestijn: voordat Jezus zijn boodschap aan  
    alle mensen wilde gaan vertellen, wilde hij eerst  
    een tijd alleen zijn om zo echt naar God te kunnen 
luisteren. Zo is de Veertigdagentijd ook voor ons een tijd van bezinning. We nemen in 
deze tijd een voorbeeld aan Jezus: door van alles minder te doen, maken we meer tijd 
om beter naar onszelf en naar Jezus en God te luisteren. We kunnen nadenken over 
wat het betekent om christen te zijn en over wat echt belangrijk is in ons leven. Een 
tijd wat minder luxe leven, minder afleiding en drukte opzoeken, sober leven, dat 
noemen we ‘vasten’. Daarom noemen we de Veertigdagentijd ook wel: de Vastentijd. 
 
Aswoensdag 
De eerste dag van de Vastentijd is meteen een heel belangrijke en heeft een 
bijzondere naam: Aswoensdag. Het is de eerste woensdag na Carnaval. Op deze dag 
kun je in de kerk, tijdens de mis, een askruisje halen. Het askruisje herinnert  
          ons aan onze sterfelijkheid en laat ons het  
          relatieve van ons leven op aarde zien. 
          Het askruisje is een uitnodiging om na te  
          denken over wat nu echt belangrijk is in ons 

      leven.     
        (vervolg op pagina 2) 
 

 

Nieuwsbrief voor ouders en hun kinderen 

Parochie Heilige Maria 

MAANDKALENDER 

 
Lambertuskerk 
Zondag 19 februari 

 10.00 uur Carnavalsmis 

  Je mag natuurlijk  
  verkleed komen! 

Zondag 5 maart 

 11.00 uur Gezinsviering met 

presentatie 

communicanten 

 
 

Laurentiuskerk 
Geen vieringen voor kinderen 
 

 

 

Overige activiteiten 
Vrijdag 3 maart 

 20.00 uur CHILL-avond 
 
 
 
 
 

JAARKALENDER 
 

Gezinsvieringen  
Zondag 2 april Palmzondag 
Vrijdag 7 april  Kinderkruisweg 

Zondag 9 april  1e Paasdag 

Zondag 28 mei 1e Pinksterdag 

Zondag 4 juni  1e communie 

 

 
Overige activiteiten 
2 april Palmpaasstokken maken 

17 juni  Jubileumconcert  

   Kinderkoor Eigenwijs 

1 juli Ontdekkingsreis Heilig 
Landstichting 

2 juli Openluchtviering met 

spelletjes na afloop 

 

Het is bijna Carnaval: het komend weekend kleurt Rosmalen verder blauw-wit en vieren we 
feest! Ook in de kerk: misschien ben je afgelopen zondag al naar de carnavalsviering geweest? 
Zo niet, dan ben je van harte welkom bij de carnavalsmis op zondag 19 februari. Na Carnaval 
start de Veertigdagentijd, de voorbereidingstijd op Pasen. Lees er hieronder meer over. In deze 
tijd denken we ook extra aan de ander, dichtbij en ver weg. Als we samen delen wordt de 
wereld beter: stichting Vastenactie maakt zich hier sterk voor. Lees erover op bladzijde 3. Ook 
voor de toekomst van kerk is het belangrijk dat we samen optrekken en samen nadenken over 
hoe we kerk willen zijn. Paus Franciscus heeft ons daarom vorig jaar uitgenodigd voor 
deelname aan een wereldwijd overleg, ‘Voor een synodale kerk’ genoemd. Wat de stand van 
zaken is, lees je op pagina 5.  Veel leesplezier gewenst!  
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Het getal 40  
De Veertigdagentijd eindigt op paaszaterdag en telt ook echt veertig dagen; de zondagen in deze weken hoeven we hierbij niet 
mee te tellen. Wist je dat veertig een heel belangrijk getal is in de Bijbel? We komen het daarom in best wat verhalen tegen. Zo 
lezen we bijvoorbeeld in het verhaal over de ark van Noach dat Noach veertig dagen en nachten moest wachten voordat zijn ark 
na de zondvloed weer openging. En dat het volk van Israël veertig jaar door de woestijn zwierf op reis naar het beloofde land. In 
al deze verhalen zien we dat er na de veertig dagen of jaren iets nieuws, iets anders te gebeuren staat. Veertig is dan ook een 
symbolisch getal: het betekent voorbereiding, verwachting en inkeer maar ook vasten en boetedoening. Het getal veertig geeft 
zo een duidelijke en mooie betekenis aan de komende periode tot aan Pasen. 
 

Vasten? 
Er zijn heel veel manieren waarop je de komende tijd mee kan doen en zelf kan vasten. We noemen er een paar: 

• Snoep wat minder en eet minder luxe. 

• Koop alleen de dingen die je nodig hebt. 

• Besteed wat minder tijd aan de televisie of computer  
en besteed meer tijd aan elkaar of aan jezelf. 

• Ga op bezoek bij iemand die ziek of alleen is. 

• Ga lopen in plaats van met de auto. 

• Kom in actie voor het goede doel. 
 
           Vastenactie 
           De Vastentijd is ook de tijd om meer te denken aan een ander, ver weg en  
                         dichtbij. De komende weken is er daarom in de kerk traditiegetrouw extra  
           aandacht voor het werk van de Stichting Vastenactie.  
           Weten hoe je kan bijdragen? Lees meer op bladzijde 3 en op vastenactie.nl 

 
 
 

 

Wereld Jongeren Dagen 2023  

Ga mee naar het grootste jongerenevenement ter wereld! 
 

Ooit gehoord van de Wereldjongerendagen (WJD)? Ik (Maudy) tot een jaar of vijf geleden ook niet      . 
Kort samengevat is de WJD een jongerenevenement wat eens in de drie jaar wordt georganiseerd door 
de katholieke kerk. De paus nodigt (katholieke) jongeren van over de hele wereld uit om samen het 
geloof te komen vieren. Het aantal deelnemers varieert van honderdduizenden tot miljoenen en is 
hiermee het grootste jongerenevenement ter wereld! 

  
Programma 
Dit jaar zijn we van 1 augustus t/m 6 augustus te gast in Lissabon. Deze zes dagen zijn gevuld  
met festivals, optredens, nieuwe vrienden maken, andere culturen leren kennen, de  
eucharistie vieren met de paus (en met soms wel meer dan een miljoen jongeren), spelletjes,  
waardevolle gesprekken en vooral heel veel gezelligheid! Voor jongeren die normaal weinig  
leeftijdsgenoten in de kerk hebben, is het een bijzondere ervaring waarin ze voelen dat ze  
niet alleen zijn in hun geloof.  
  
De reis 
Vanuit Bisdom Den Bosch wordt er van 25 juli t/m 9 augustus een 16-daagse busreis georganiseerd voor jongeren tussen de 16-
35 jaar oud. We gaan via Taizé, Barcelona en Toledo naar Lissabon en op de terugweg maken we nog een stop in Fatima. De reis 
kost €1139,- (een heel bedrag!), maar is dan ook all inclusive en er worden sponsoracties gehouden om de kosten omlaag te 
brengen. Dus ben jij (of ken je iemand) tussen de 16-35 jaar die deze reis absoluut niet mag missen, neem dan een kijkje op: 
JBDB-wereldjongerendagen-2023 of meld je aan! 
  

Met onbekenden op pad? 
Het kan natuurlijk best een stap zijn om je op te geven voor een reis als je niet zoveel 
mensen kent, maar vanuit Rosmalen hebben vijf jongeren zich al aangemeld! Als je nog 
vragen hebt die je liever aan iemand van de parochie stelt, aarzel dan niet om contact 
met ons te zoeken. We zijn beiden regelmatig misdienaar in de Laurentius- en 
Lambertuskerk. Op 12 maart zullen we in ieder geval bij de viering in de Laurentiuskerk 
de WJD promoten en misschien ook in de Lambertuskerk. Aanspreken in de  
kerk mag natuurlijk, maar een mailtje naar wjd-mariaparochie@hotmail.com  
kan ook!  

 

Wie weet tot ziens! Nicole de Bruijn en Maudy van der Heiden 
 
 

https://www.vastenactie.nl/
https://www.bisdomdenbosch.nl/leef-je-geloof/jongeren-en-geloof/wereldjongerendagen-2023/
mailto:wjd-mariaparochie@hotmail.com
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     Vastenactie 2023  

   Iedereen, overal ter wereld, een goed bestaan  
 
   Op Aswoensdag, 22 februari, begint de Veertigdagentijd. Traditiegetrouw de periode waarin ook 
   extra aandacht is voor de projecten van Vastenactie. De campagne staat dit jaar in het teken van  
   ‘mensen onderweg’: mensen die hun huis hebben moeten verlaten omdat ze op de vlucht zijn voor  

geweld of natuurrampen. In het bijzonder steunt Vastenactie dit jaar een project in Zuid-Soedan. 
Hiermee worden mensen, vaak moeders met kinderen, geholpen die op de vlucht zijn en elders in het 
land een nieuw bestaan proberen op te bouwen. Vastenactie helpt hen met zaaigoed en eenvoudig 
gereedschap waarmee ze voedsel kunnen verbouwen en hun leven weer op kunnen pakken. 

 
Hoe kun je helpen?  
Dankzij jouw bijdrage worden mensen bijvoorbeeld zo geholpen om  
hun land te kunnen bewerken: 

• Schoffel, schep en gieter  € 12,-  
• Zaad en gereedschap  € 22,- 
• Kruiwagen   € 41,- 
• Ploeg    € 85,- 

 
Meer weten en inspiratie opdoen?  
Kijk dan op vastenactie.nl/projecten mensen-onderweg 
 
 

 
 

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.  

 

Stap voor stap op weg naar Pasen  

Veertigdagentijd kalender (inclusief boekje) 

 
Om je samen met je kind voor te bereiden op het 
paasfeest. Dit pakket bevat o.a.: 
 
- een opzetkalender van Aswoensdag t/m Pasen 
- 2 vellen herbruikbare stickers 
- kaartjes met een tekst en een opdracht voor elke dag  
- boekje met Bijbeltekstjes en overdenkingen. 
 
Prijs: €19,95 
Verkrijgbaar bij:  
samueladvies.nl 
 
 
 

 

 

 

Feestdagenbijbel  
Met de Bijbel door het jaar heen 
(door: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap) 

In deze speciale Kinderbijbel vind je Bijbelverhalen bij 18 
bekende en minder bekende feestdagen. Leuk en 
inspirerend om samen te lezen, thuis, in de klas of in de 
kerk. De weetjes bij elk verhaal geven informatie over 
kerkelijke tradities en gebruiken. Ook vind je ideeën om de 
feestdagen samen invulling te geven.  
 
Voor kinderen van 3 - 10 jaar. 
 
Prijs: €19,95 
Aantal pagina’s: 128 
Verkrijgbaar bij: berneboek.com. 
Tip: voor een inkijkexemplaar, kijk op 
bijbelgenootschap.nl/Feestdagenbijbel inkijk 
 

Bijbel memory  
Wie vindt de meeste paren? Met dit memoryspel maakt je kind op een speelse manier  
kennis met de verhalen van de Bijbel.  
Voor kinderen vanaf 4 jaar. 
 

Prijs: € 11,99 
Uitgeverij:  Ark Media 
Verkrijgbaar bij: jongbloedmedia.nl  

 

Vastenactie steunt ook de slachtoffers van 

de aardbeving in Turkije en Syrië. 

Kijk voor meer informatie en/of doneren op: 

Vastenactie-aardbeving-Syrie-en-Turkije 

 

https://www.vastenactie.nl/projecten/mensen-onderweg
https://www.samueladvies.nl/product/veertigdagentijd-kalender/
https://www.berneboek.com/9789089122698/feestdagenbijbel/
https://shop.bijbelgenootschap.nl/app/uploads/Feestdagenbijbelinkijk.pdf
https://www.jongbloedmedia.nl/uitgever/ark-media/
https://www.jongbloedmedia.nl/product/bijbel-memory-2/
https://www.vastenactie.nl/projecten/onze-projecten/steun-slachtoffers-aardbeving-syrie-en-turkije
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Bijzondere activiteiten 

Kerstmis 2022 in onze parochie en in Rosmalen 
 
Rond de kerstdagen waren er in onze parochie en in Rosmalen enkele bijzondere  
activiteiten. Hoewel het al februari is toch nog een korte terugblik! 
 
Kerstwandeling 
Op vrijdagavond 23 december 2022 kon iedereen, jong en oud, deelnemen aan de  
Kerstwandeling door Rosmalen ‘Op weg naar Kerst’. De wandeling begon en  
eindigde bij Perron-3 en ging langs verschillende locaties in Rosmalen. Daar werden de belangrijkste scènes van het kerstverhaal 
verbeeld met muziek, dans of toneelspel. Diverse koren, verenigingen en organisaties in en om Rosmalen droegen hun steentje 
bij aan dit initiatief. Heel leuk! Zo liepen ruim 450 mensen in 17 groepen en onder leiding van een verteller door Rosmalen. De 
regen, die soms met bakken uit de hemel kwam, heeft de pret niet kunnen drukken. De wandelaars hebben het zeer naar hun zin 
gehad! Na afloop was het gezellig toeven in Perron-3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerstontbijt 
Op Tweede Kerstdag organiseerden de communicanten van dit jaar  
een kerstontbijt voor mensen die anders wellicht alleen zouden eten. 
Ook andere mensen die graag wilden komen waren van harte  
welkom. Het werd een gezellige ochtend waar ook pastoor Paul en  
pastoraal werker Johanneke bij aanwezig waren. Het ontbijt, dat  
door bakkerij van Keulen gesponsord werd, was erg lekker!!   
 
Driekoningen bij Mariaoord 
Op de laatste zondag van de kerstvakantie vierden we Driekoningen in onze kerken. In de Laurentiuskerk kon je de dag beginnen 
met het knutselen van een lampion. Daarbij kwamen al drie grote koningen op bezoek die bij aanvang van de daaropvolgende 
gezinsviering met de kinderen meeliepen in de processie. Ook hielpen de koningen pastoor Paul om uit te leggen welke cadeaus 
      ze hadden meegebracht. Na afloop van de viering bezochten de koningen Mariaoord.  

Samen met een groepje kinderen en hun ouders konden ze de tijdens de viering 
ingezamelde enorme berg fruit en lekkers voor bij de koffie uitdelen op de diverse 
afdelingen. De kinderen hielpen dapper mee met het sjouwen van de zware manden en 
ook het uitdelen ging ze zeer goed af! Het daarbij steeds weer opnieuw gezongen liedje 
van ‘Driekoningen’ bleek nieuw voor ze (want tsja, wie gaat er tegenwoordig nog langs 

de deuren met een lampionnetje ….?      ) maar de bewoners van Mariaoord kenden 
het liedje vaak nog goed! Net als voorgaande jaren een zeer geslaagd bezoek waar we 
fijn op terug kunnen kijken. 
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Tussenstand  

Op weg naar een synodale kerk 
 

Precies een jaar geleden schreven we in het thema-artikel van de  
Kidsflits over de oproep van de paus om mee te doen aan het  
synodale proces. De paus deed een oproep aan ALLE gelovigen om  
mee te praten over de toekomst van de kerk. De resultaten van die  
gesprekken moeten meegegeven worden aan de bisschoppen die in  
het najaar van 2023 bij elkaar gaan komen. Je kon op heel veel manieren je stem laten horen, 
o.a. door vragenlijsten in te vullen via Jong Bisdom Den Bosch, via het Netwerk Katholieke 
Vrouwen (kijk voor hun verslag op verslag NKV), of door een mail te sturen aan bisschop de 
Korte. Misschien heb jij ook meegedaan?! 

 
Antwoorden 
Wat is er met al die antwoorden en verslagen van gesprekken gedaan? Ze zijn in eerste instantie per bisdom verzameld (zie 
ook synodaal proces bisdom 's-Hertogenbosch) wat in ons bisdom leidde tot het verslag Bisdom 's-Hertogenbosch. Ieder 
bisdom in ons land schreef zo’n verslag waarna de zeven verslagen, aangevuld met verslagen van tien katholieke organisaties  
in ons land, besproken zijn en de resultaten in een landelijk synode rapport zijn vastgelegd. Dit rapport werd op 15 augustus 
2022 naar Rome gestuurd. “Klaar” denk je dan. Maar dat is niet zo. 
 
50 deskundigen om samen te vatten 
In totaal stuurden 112 van de 114 nationale bisschoppensynodes in de wereld een rapport naar Rome. Daarnaast stuurden de 
oosters-katholieke kerken, ordes en congregaties, de Vaticaanse autoriteiten en ongeveer 1.000 particuliere personen en 
groepen óók hun bijdragen. Werk aan de winkel dus voor een groep van ongeveer 50 deskundigen van over de hele wereld! 
Vlak bij Rome gingen zij twee weken aan de slag om te lezen, samen te vatten en een document te schrijven waar mee verder 
gewerkt kan worden. Ieder rapport werd door drie deskundigen grondig gelezen.  
Het resultaat was het werkdocument continentale fase dat op 27 oktober 2022  
gepresenteerd werd. Daarin zijn dus alle bijdragen van de gelovigen in alle  
bisdommen wereldwijd samengevat. Op werkdocument kun je in het kort enkele  
belangrijke punten lezen. De nadruk in het werkdocument ligt op de breed gedeelde  
wens van de gelovigen naar een zo inclusief mogelijke kerk.  
 
Van 7 continenten naar Rome 
Het document werd naar alle bisdommen gestuurd om het daar weer te kunnen  
bespreken. Van de reacties op het werkdocument maakte iedere  
bisschoppenconferentie weer een samenvatting (zie samenvatting reacties werkdocument). Die samenvattingen van de 
Europese bisdommen zijn afgelopen week besproken bij de Europese Synodale Continentale vergadering in Praag. Vanuit alle 
landen van Europa was daar een delegatie van vier personen aanwezig en daarnaast namen 10 personen per land online deel 
aan de gesprekken. Een flinke groep mensen dus! Ditzelfde wordt door de zes andere continentale bisschoppenvergaderingen 
gedaan (Afrika, Oceanië, Azië, het Midden-Oosten, Latijns-Amerika en de VS/Canada). Dat klinkt als een ‘mannen-onderonsje’, 
want je kunt alleen bisschop zijn als je man bent. Maar er waren gelukkig ook vrouwen aanwezig. Vanuit Nederland gingen er 
twee mannen en twee vrouwen naar Praag.  
Iedere continentale groep maakt nu vervolgens een slotdocument. Op basis van deze 7 documenten wordt dan in Rome een 
document gemaakt wat bij de bisschoppensynode in oktober 2023 en oktober 2024 besproken gaat worden.  
 
Samen op weg zijn 
Een enorm proces dus met veel overleg. Daarnaast is het ook een heel bijzonder proces. Nog nooit eerder is aan alle gelovigen 
(ook aan mensen die zich niet (meer) met de kerk verbonden voelen) gevraagd, om mee te praten over de toekomst van de 
kerk. De ervaring om voor het eerst echt mee te doen is door de gelovigen gelukkig als positief ervaren. Een mooi proces wat 
voorlopig nog niet ten einde is. Doel van de paus is in ieder geval om, ook na de synode in 2024, met elkaar te blijven praten 
en te luisteren naar elkaar. Want dat is wat hij bedoelt met een synodale kerk: Samen op weg zijn. 
 
Bronnen: Bisdom Den Bosch 
KRO-NCRV 
Bisdom Breda 
Netwerk Katholieke Vrouwen 
 

 
 

 

https://www.unkv.online/_files/ugd/b6ed6b_52662190c58244b1b3574380325750ab.pdf
https://www.bisdomdenbosch.nl/synode/diocesaan-synoderapport-hoopvol-luisteren-naar-gods-geest/
https://www.bisdomdenbosch.nl/wp-content/uploads/2022/06/Hoopvol-luisterend-naar-Gods-Geest.pdf
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2022/08/220815-Synodaal-proces-in-Nederland-nationale-synthese-DEF.pdf
https://www.synod.va/content/dam/synod/common/phases/continental-stage/dcs/dutch/2022.11.24_NL-DTC-FINAL.pdf
https://kro-ncrv.nl/werkdocument-volgende-fase-wereldsynode-gepresenteerd
https://www.unkv.online/_files/ugd/b6ed6b_117a5a4ffb6141678dca6adcc26944f5.pdf
https://www.bisdomdenbosch.nl/synode/
https://kro-ncrv.nl/werkdocument-volgende-fase-wereldsynode-gepresenteerd
https://www.bisdomvanbreda.nl/werkdocument-continentale-fase-van-de-synode-voor-een-synodale-kerk/
https://www.unkv.online/synode
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Doe mee! 

Vrijdag 3 maart CHILL-avond  
 

Vrijdag 3 maart gaan we weer van start met CHILL. 
Om 20:00 uur staan de deuren open van het 
Parochiecentrum in Rosmalen. 
 

Voor wie?  
CHILL is voor alle jongeren vanaf 12 jaar (CHILL 
staat voor: Christus Houdt van Iedereen 
LevensLang). 
 

Hoe vaak? 
Iedere maand komen we bij elkaar om elkaar te 
ontmoeten, leuke activiteiten en spellen te doen, 
over het geloof te praten en te chillen.  
 

Rond 22u sluiten we de avond weer af. 
Tot ziens op vrijdag 3 maart om 20:00 uur! 
 
    Voor meer  

informatie kun je 
appen naar:  
Nicole de Bruijn 
+31 612369215. 

       

 

 
 
 
 
 

- ons kinderkoor Eigenwijs dit jaar 60 jaar bestaat 
- dat al héél erg lang is! 
- dat lustrum uiteraard gevierd gaat worden 
- zij op 17 juni een concert zullen geven samen met het duo 

Marcel&Lydia 
- meer informatie natuurlijk nog volgt, evenals hun ‘historie’ 
- de dirigente van Eigenwijs (Lieke) drie maanden naar  
 Nieuw-Zeeland is 
- zij vervangen wordt door Marjorie Lieben 
-  je dus niet vreemd op moet kijken als je een nieuw gezicht  
   ziet staan voor het kinderkoor 
- Marjorie nog studeert aan het conservatorium en zij het  
   superleuk vindt om Eigenwijs tijdelijk te mogen dirigeren 
- je op zaterdag 1 juli mee op ontdekkingsreis kunt met  

het familiepastoraat van het bisdom 
- je tijdens deze reis van alles kunt proeven, uitproberen, knutselen, 

oplossen, zingen, dansen en misschien zelfs kunt zweven 
- we in de volgende Kidsflits hopelijk meer kunnen vertellen 
- de vormelingen van onze parochie enthousiast aan de slag  
   zijn met hun voorbereiding 
- zij op maandag 29 mei, Tweede Pinksterdag, in de  
   Lucaskerk hun vormsel zullen ontvangen 

 

 

Actie Kerkbalans, geef vandaag 

voor de kerk van morgen! 
 
De kerk krijgt geen subsidie. 
Onderhoud van het gebouw, de koffie, 
maar ook het personeel en missionaire 
en maatschappelijke projecten kosten 
geld. Daarom is er in de maand januari 
de Actie Kerkbalans. Heb je deze actie 
gemist maar wil je wel doneren? Dat 
kan nog steeds! 
Wil je meer info of weten hoe je bij 
kunt dragen, kijk op kerkbijdrage.  
 
Alvast hartelijk dank!! 
 
 

Wist je dat...? 
 

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://parochiemaria.nl/financien/parochiebijdrage/
http://www.facebook.com/parochiemaria/
http://www.parochiemaria.nl/
mailto:kidsflitsrosmalen@parochiemaria.nl
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40 dagen tijd 

 
Een kalender waarvan je de 

plaatjes kunt inkleuren om zo 
iedere dag dichter bij het 

paasfeest te komen! 
 

Via de link hieronder kun je hem 
uitprinten door te klikken op het 

plaatje: 
samueladvies.nl 

 

 

Zoek de 10 verschillen… 

Uit een heel klein zaadje is een 

mooie, grote boom gegroeid. Maar 

niet alles is hetzelfde: zie jij de 

verschillen tussen de 2 plaatjes? 

https://www.samueladvies.nl/werkje/veertigdagentijd-kalender-zonder-data/

