
Kindernieuwsbrief Willibrordkerk februari 2023  

Op dit moment zie je overal de Oeteldonkse vlag hangen, hangt je 

kiel waarschijnlijk klaar, heb je genoten van de optocht en is het 

feest: Carnaval! 

Als dinsdag Carnaval wordt afgesloten starten we woensdag met 

een askruisje halen in de kerk. De palmtakjes, die we vorig jaar met 

Palmpasen gekregen hebben, worden verbrand en met de as daarvan 

wordt in de viering op woensdag bij iedereen een kruisje op het voorhoofd gemaakt. En daarmee begint 

de Veertigdagentijd of vastentijd, waarin we ons voorbereiden op Pasen. Omdat dit een speciale tijd is 

hebben we extra kinderwoorddiensten voor jullie, waarin we zullen vertellen wat de Veertigdagentijd 

is en wat jij kunt doen om hier aan mee te doen! En we organiseren weer een kinder-kook-activiteit 

waarbij jullie de handen uit de mouwen kunnen steken! 

 

Askruisje 

In de Willibrordkerk kun je woensdag 22 februari een askruisje halen in de viering van 9.00 uur 

(eucharistieviering) of in de viering van 19.00 uur (oecumenische viering). 

Op de website van de Mariaparochie vind je nog meer activiteiten in de Veertigdagentijd: 

https://parochiemaria.nl/wat-als-carnaval-voorbij-is/ 

 

Veertigdagentijd 

Na Carnaval  begint de Veertigdagentijd of vastentijd. In de vastentijd 

bereiden we ons voor op het feest van Pasen. Pasen is het belangrijkste 

feest in de kerk: Jezus, de zoon van God, is niet dood, maar leeft! 40 dagen 

hebben we om ons voor te bereiden. In de Veertigdagentijd geven we God 

weer een belangrijke plaats in ons leven. We denken na over de dingen die 

we belangrijk vinden in het leven en proberen te leven zoals Jezus dat 

voordeed. De een doet dat door minder te snoepen, de ander door iemand anders extra te helpen en 

weer een ander zet zich in voor een project in de derde wereld zoals de Vastenactie. 

In de kinderwoorddiensten van 5 en 19 maart zullen we vertellen over de veertigdagentijd, mooie 

verhalen lezen en iets knutselen dat past in deze tijd. 

Kinder-kook-activiteit in de veertigdagentijd op 19 Maart, schrijf snel in!   

De veertigentijd betekent ook: tijd voor aandacht 

voor een ander en voor elkaar zorgen! Zondag 19 

maart gaan we daarom samen koken en samen delen.  

Om 9.30 uur verzamelen we in de Willibrordkerk en 

gaan alle kinderen koken en bakken.  

Om 11.00 begint de viering en is er voor de kinderen 

kinderwoorddienst.  

Na de viering, vanaf ongeveer 12.00 uur verwennen we iedereen in de zaal achter de kerk met een 

kopje soep en delen we warme broden met elkaar.  

Wij zorgen voor de ingrediënten. Natuurlijk mag je ook een vriendje of vriendinnetje uitnodigen om 

mee te komen koken, kinderwoorddienst mee te doen en na afloop mee te smikkelen! 

Geef je snel op voor deze activiteit door een mail te sturen naar willibrord@parochiemaria.nl  

Er kunnen maximaal 10 kinderen inschrijven, bij minimaal 4 inschrijvingen kunnen we het door laten 

gaan. Als er ouders zijn die het leuk vinden te helpen, laat het ons weten! 

mailto:willibrord@parochiemaria.nl


Aftelkalender naar pasen voor de 40 dagentijd 

In de Veertigdagentijd hebben we altijd een aftelkalender naar Pasen voor jullie.  

Je kunt deze na de kinderwoorddienst meenemen en thuis inkleuren, elke dag een 

stapje dichter naar Pasen toe!  

  

Vastenactie 

In de Willibrordkerk wordt er tijdens de Veertigdagentijd ook altijd aandacht besteed 

aan de Vastenactie. Het thema is dit jaar ‘mensen onderweg’. Tijdens de vieringen in de 

Veertigdagentijd zul je hier meer over horen en ook een bijdrage kunnen leveren. Hier 

kun je meer over de projecten lezen: https://www.vastenactie.nl/ Ook in de 

kinderwoorddiensten zullen we hier aandacht aan besteden. 

 

Palmpasen 

Op zaterdag 1 april gaan we Palmpasenstokken maken in de Willibrordkerk.  Een 

Palmpasenstok heeft de vorm van een kruis. Voor het kruis en het haantje wordt 

gezorgd.  Nemen jullie leuke en lekkere dingen mee om het kruis verder te 

versieren? Vergeet ook niet een schaar, plakband en punaises  mee te nemen om alle 

versieringen vast te kunnen maken. Als de Palmpasenstokken klaar zijn hangen we ze 

op in de kerk zodat ze zondag gezegend kunnen worden!  

Zin om mee te doen? Kom dan zaterdagmiddag 1 april tussen 14.00 en 15.00 naar de 

Willibrordkerk. 

Viering met kinderwoorddienst Palmpasen 

Zondag 2 april om 11.00 is er een eucharistieviering met kinderwoorddienst. We 

vieren samen het feest van Palmpasen. De kerk is  feestelijk versierd met al jullie 

mooie Palmpasenstokken! In de viering worden ze gezegend. In de 

kinderwoorddienst vertellen we het verhaal van Palmpasen, hoe Jezus als een 

koning werd ingehaald in Jeruzalem. En misschien ontdek je dan ook waarom de 

Palmpasenstok de vorm van een kruis heeft, we er een haantje op doen en als 

versiering bijv. eitjes en 30 rozijntjes gebruiken! Na de viering mag je jouw 

palmpasenstok langsbrengen bij iemand die wel een opkikkertje kan gebruiken. 

Kinderwoorddiensten de komende periode,  

2 april, 21 mei en 11 juni zal er ook een kinderwoorddienst zijn. Zet het vast op de kalender thuis! 

Komen jullie allemaal weer meedoen? 

Thuis aan de slag met de Veertigdagentijd? 

Wil je ook thuis aan de slag met de Veertigdagentijd? Op de site https://www.geloventhuis.nl/ vind je 

allerlei tips (bijv. hoe je een themahoekje maakt, welke (prenten)boeken bij het thema passen) en 

leuke activiteiten, verhalen en filmpjes om thuis aandacht aan te besteden.  

Website Mariaparochie en Facebook  

De Mariaparochie heeft een website waar je veel informatie kunt vinden: www.parochiemaria.nl Wisten 

jullie al dat de Willibrordkerk ook op Facebook te vinden is? Je vindt het hier:  

https://www.facebook.com/Willibrordkerk Maaspoort ‘s-Hertogenbosch   

  

Sandra van Diessen, Elise Rechmann en Alexandra Benschop,  namens de 

kinderwerkgroep van de Willibrordkerk  
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