Kid krant
Loon op Zand, De Moer, Kaatsheuvel
Nieuwsbrief voor ouders en hun kinderen

Half november is St. Nicolaas in ons land met
de stoomboot aangekomen en de tijd van
"vol verwachting klopt ons hart" is begonnen.
Het was nog even spannend in welke plaats Sint
Nicolaas zou aankomen. De maatregelen rondom
het coronavirus maakten dat allemaal onzeker.
Nog voordat het pakjesavond is, begint op
zondag 29 november de Adventsperiode; vier weken bereiden we
ons voor op de komst van de geboorte van Jezus, het kerstkind.
Iedere zondag steken we in de adventskrans het volgende kaarsje
aan, zodat het steeds lichter wordt in deze donkere dagen.
Het is bijna zover!
De adventskransen hangen weer in onze kerken met 4 kaarsen en paarse
linten. Het Kerstfeest komt steeds dichterbij. Steeds meer lichtjes
branden in de straten en in de huizen. De kerstballen kunnen uit de doos
om de kerstboom te versieren. Waar komt deze traditie vandaan?
Hoe zit het eigenlijk allemaal? Om bij het begin te beginnen, het uitkijken
naar Kerstmis start met Advent. Je leest er hier in deze Kidskrant meer
over.
Verder in deze kidskrant: nieuws uit onze parochie H. Willibrord.
De digitale adventskalender, kerstacties voor de kinderen maar ook de
ouders mogen meehelpen. Doen jullie mee?

Kinderkalender
Maandag 7 december
18.15- 19.45 uur groep 2
communie voorbereiding
Kerst Loon op Zand
18.45- 19.45 uur groep 1
communie voorbereiding
Kerst Loon op Zand
Dinsdag 8 december
18.15- 19.45 uur groep 2
communie voorbereiding
Kerst Kaatsheuvel

18.45- 19.45 uur groep 1
communie voorbereiding
Kerst Kaatsheuvel
Vrijdag 11 december
18.30 – 20.30 uur
vormselles Groep 1 en 2 kerst
Kaatsheuvel.
Vrijdag 18 december
18.30 – 20.30 uur
Jongerenavond Youⴕh Group
kerst Kaatsheuvel.

In deze Kidskrant
Blz. 2, 3 Advent en Kerstmis
Blz. 4
Digitale adventskalender, Kerstactie, Driekoningen zingen
Blz. 5
Kerstgezinsviering (opnames)
Blz. 6
Tienergroep, Eerste communie
Blz. 7
vormsel en misdienaars
Blz. 8- 12 kleur- en puzzelpagina’s

Mededeling

Wij wensen jullie veel lees- en puzzelplezier!

Voor informatie vieringen zie:
www.parochiewillibrord.nl

Vanaf 1 juli is het maximale aantal
bezoekers afhankelijk van de grootte
van het kerkgebouw in onze parochie.
Het aantal beschikbare plaatsen in
onze kerken:
St. Joachim De Moer 75 pers.
St. Jans Onthoofding L o Z. 85 pers.
HH. Mart. v. Gorkum 75 pers.
St. Jan de Doper KH 110 pers.

Op dit moment mogen er ongeacht de
grootte van de kerk max. 30
kerkgangers plaatsnemen.
U dient zich vooraf te reserveren

2e jaargang, nummer 1 – NOVEMBER 2020

Advent

Activiteiten vanaf januari

Eind november zie je overal op straat en bij
de mensen thuis feestverlichting. Het is in
deze tijd van het jaar vroeg donker en dan
willen mensen graag licht om hen heen.
Daarom zijn er in deze maanden veel feesten
die met licht te maken hebben. De christenen vieren op
vieren een groot feest met licht op 24- 25 en
26 december, namelijk Kerstmis.
Bij zo’n groot feest hoort een goede
voorbereiding en dat gebeurt in de Advent.

Maandag 4 januari
18.15 – 19.30
groep 1 2019- 2021
communie voorbereiding
Loon op Zand

Vier weken voor Kerstmis

Woensdag 6 januari
17.30 - 18.30 uur
Driekoningen zingen
St. Jans Onthoofding
Loon op Zand

Het woord ‘advent’ komt van een Latijns woord: adventus. Het betekent
‘komst’. In de tijd van de advent wachten de christenen op de komst van
Jezus met Kerstmis. De Advent duurt vier weken. In die weken worden in
de kerkdiensten Bijbelverhalen gelezen die allemaal te maken hebben met
het wachten op de geboorte van Jezus. Bijvoorbeeld het verhaal dat Maria
op bezoek gaat bij haar nicht Elisabeth die ook een kindje verwacht.
Dit kindje dat Elisabeth verwacht, is Johannes de Doper. Als Jezus
volwassen is wordt Hij door Johannes de Doper gedoopt in de Jordaan.
Adventskrans
In de kerk, maar ook vaak bij mensen thuis, hangt een adventskrans. Deze
krans wordt gemaakt van groene takken en versierd met paars lint. Er
staan vier kaarsen op, meestal witte. Op de eerste zondag van de Advent
wordt de eerste kaars aangestoken. En op elke volgende zondag wordt een
volgende kaars erbij aangestoken. Zo groeit het licht van één kaars naar
vier kaarsen vlak voor Kerstmis.
Adventskalender
Wachten duurt altijd lang, vooral als je wacht
op een leuk feest. Daarom hebben sommige
kinderen een adventskalender in huis.
Die kan allerlei vormen hebben.
Maar meestal zijn er 24 vakjes met luikjes,
waarvan je er elke dag eentje kunt
openmaken. Soms zit er een chocolaatje
achter of een klein verhaaltje om voor te
lezen.
De kerstboom
Wereldwijd zetten de meeste huishoudens met Kerstmis
een kerstboom in hun woning neer. Super gezellig!
Deze kerstboom wordt versierd met kerstballen, slingers,
een piek, vaak ook figuren zoals engelen en belletjes en
natuurlijk ook verlichting.
Maar dat is niet altijd zo geweest.
Even terug naar het begin van onze jaartelling.
Lees verder op blz. 3
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Dinsdag 5 januari
18.15 – 19.30 uur
groep 1 2019- 2021
communie voorbereiding
Kaatsheuvel

1

Woensdag 6 januari
18.30 – 20.00 uur
groep 2 2020- 2021
vormselvoorbereiding Vuur
Parochieel centrum
Kaatsheuvel
Maandag 11 januari
18.15 – 19.30 uur
groep 2 2020- 2021
communie voorbereiding
Loon op Zand
Dinsdag 12 januari
18.15 – 19.30 uur
groep 2 2020- 2021
communie voorbereiding
Kaatsheuvel

Vrijdag 15 januari
18.30 uur Youⴕh Group
Tienergroep Parochieel
centrum Kaatsheuvel
Zaterdag 23 januari
19.00 uur gezinsviering
kerk St. Jans Ont. Loon op Zand
Zondag 24 januari
11.00 gezinsviering
Kerk st. Jan Kaatsheuvel

Wij hanteren
corona maatregelen!
2

De kerstboom stamt waarschijnlijk af van oude gebruiken bij de Germanen.
Zij vierden de midwinternacht. Daarvoor gebruikten ze takken of bomen die
het hele jaar groen bleven. Dit groen stond symbool voor eeuwig leven.
Ook gebruikten ze al appeltjes, symbolen van vruchtbaarheid.
Het terugkerende licht werd met vreugdevuren weergegeven (Misschien een
voorloper van de tegenwoordige kerstboomverbrandingen?).
Deze eeuwenoude traditie van licht en leven past natuurlijk heel goed bij het
christelijke kerstfeest. De geboorte van Jezus, die zelf het Licht en het Leven is,
vertelt eigenlijk ook die boodschap.
Het ontstaan van de kerststal
De kerstgroep heeft zijn oorsprong bij Franciscus van Assisië in Italië. Deze monnik (1181 – 1226) was helemaal
vol van de verhalen rondom de geboorte van Christus. Hij trok zich het lot en de omstandigheden waarin Jezus
is geboren erg aan. Franciscus vond dat zijn tijdgenoten weinig oog en begrip hadden voor de menselijke kant
in het verhaal van de geboorte van Jezus. Daarom besloot hij het zichtbaar te maken. Hij hoopte dat de
mensen zo een voorbeeld aan Jezus zouden nemen. In 1223 liet Franciscus midden in de bossen van Greccio in
Umbrië een stal bouwen. Hij zorgde voor een ezel en een os, daarna vroeg hij een boer uit het dorp om Jozef
uit te beelden. Ook vond hij een boerin die voor Maria wilde staan en hij legde een klein kindje in een voerbak.
Zo maakte hij iets, dat nu een levende kerststal is.
In de Kerstnacht werd daar de Heilige Mis opgedragen. Het hele dorp kwam kijken en iedereen was diep onder
de indruk. Zijn volgelingen, de Franciscanen, hebben dit gebruik verspreid over de hele wereld. Het gevolg was
dat de mensen met Kerstmis het geboorteverhaal zelf op deze manier gingen uitbeelden. Eerst stonden de
stallen in de paleizen en kerken. Later ook bij gewone mensen. In huiselijke kring werden beeldjes uit hout
gesneden of geboetseerd van klei. Zo is de huidige kerststal ontstaan. De kerststallen zien er niet allemaal
hetzelfde uit. Je kunt aan de beeldjes zien waar deze gemaakt zijn kijk maar eens hieronder.

Kerstgroep Brazilië

Kerstgroep Peru

Kerstgroep Groenland

Opzetten en afbreken van de kerstboom en kerststal
In Nederland wordt de kerstboom meestal pas na Sinterklaas gezet. In de meeste Europese landen begint men
ongeveer twee weken voor Kerstmis de kerstboom op te tuigen. Veel katholieke gelovigen in o.a. Italië en
Zuid-Amerika zetten de kerstboom op 8 december omdat dit 9 maanden is voordat Maria geboren werd op 9
september. Vroeger werd in Nederland de kerstboom pas op kerstavond (24 december) opgetuigd. Er zijn
landen, zoals Duitsland bijvoorbeeld, waar dat nog steeds zo is.
In veel landen wordt de kerstboom opgeruimd na Driekoningen, op 6 januari. Maar er zijn katholieke landen
waar de kerstboom blijft staan tot Maria-Lichtmis op 2 februari. Dat is de dag dat de kerk viert dat Jezus naar
de tempel wordt gebracht en wordt opgedragen aan God.
Maar opruimen doen we nu nog niet, Kerstmis gaat nog komen.
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Digitale Adventskalender
Het hoogfeest van Kerstmis kent een voorbereidingstijd: De adventsperiode.
Veel mensen zijn opgegroeid met de jaarlijkse adventskalender, waarbij
iedere dag een venstertje geopend mag worden.
De ‘online Adventskalender’ staat klaar, om gezinnen (uit parochies) mee te
Nemen naar het feest van Kerstmis. Want hoe dan ook, ook dit jaar
– ondanks de corona-pandemie – mogen we de geboorte van Jezus met
blijdschap vieren, Gods liefdesaanbod aan ons.
De online Adventskalender werkt in principe hetzelfde als een klassieke
adventskalender: elke dag is er een luikje om te openen. Alleen zult u er dit
keer geen chocolaatje vinden maar een opdracht of tekst die ons meeneemt
naar het Kerstfeest. De meeste opdrachten zijn voor kinderen, vaak samen
met hun ouders. Sommige opdrachten zijn specifiek voor ouders en voor grootouders.
Het eerste vakje kun je openen op zondag 29 november.
Klik op onderstaande link voor de online Adventskalender:
https://www.bisdomdenbosch.nl/leef-je-geloof/geloof-beleven-in-de-familie/adventskalender/
GEEF KLEUR AAN KERST
Wat is er leuker dan onverwachts een persoonlijk cadeautje door de brievenbus te krijgen?
Wij denken dat veel mensen met kerst hier blij van worden. Daarom lanceert de
Zalige Zalm de kleurplaatactie: Achter ieder raam een kerstkleurplaat!
Kleurplaat voor het raam
Hoe werkt het? Laat (klein)kinderen de vrolijke actuele kerstkleurplaat van De Zalige Zalm
inkleuren. Vervolgens brengen of sturen ze de kleurplaat naar iemand die wel een steuntje
in de rug kan gebruiken. Vraag of de ontvanger de kleurplaat voor het raam plakt, zodat de
kinderen zien dat hun kleurplaat ook echt is aangekomen. Net zo als de berenactie in het
voorjaar, toen overal knuffelberen achter het raam verschenen. Het zou toch geweldig zijn
als we straks rond kerst overal in het land kerstkleurplaten voor het raam zien hangen!
Zo krijgt je op een vrolijke manier contact met elkaar en straalt de kerstboodschap
vanachter de ramen de wereld in.
Kleur kerst voor elkaar
Downloaden kan ook en staat vrij voor iedereen. Tip! Zet niet alleen de naam van het (klein)kind op de tekening, maar ook
zijn/haar adres. Dit kan op de achterkant van de tekening, maar u kunt er ook een kerstkaart bij doen met een
persoonlijke boodschap. Wie weet stuurt de ontvanger wel iets terug!
Natuurlijk mogen ook grote mensen de kleurplaat inkleuren en aan iemand toesturen of voor het raam hangen.
U bent nooit te oud om kleur aan kerst te geven. Iedereen mag het weten: Er is een kindeke…!
Zo wordt het kerst voor iedereen!
De kleurplaat is hier te vinden https://www.dezaligezalm.nl/2020/11/16/geef-kleur-aan-kerst/
Drie koningen zingen
Driekoningen is een vrolijk lichtjesfeest dat vooral in Midden-Brabant nog gevierd
wordt. Ieder jaar op 6 januari gaan kinderen en koren in kleine groepjes langs de
deuren om driekoningenliedjes te zingen. In ruil daarvoor hopen ze wat snoep of
geld te krijgen. Op Driekoningen wordt gevierd dat de drie koningen op
Kraamvisite gingen bij Jezus, die net geboren was en met zijn ouders Maria en
Jozef in een stal in Bethlehem woonde.
De kinderen en koren zijn verkleed als de drie wijzen uit het oosten: Balthasar,
Caspar en Melchior. De kinderen halen tegenwoordig steeds vaker geld op voor
een goed doel. Ook in Loon op Zand is dit gebruik nog springlevend. De kinderen brengen in de namiddag/ avonduren een
bezoek aan de buren, opa’s en oma’s en verdere kennissen. Daarom is ook de kerk st. Jans Onthoofding te Loon op Zand
deze avond geopend. Om samen net als de wijzen uit het oosten op kraamvisite te gaan bij baby Jezus Jozef en Maria. Bij
de kerststal kunnen jullie je mooie driekoningenlied zingen. En dan is er natuurlijk voor alle kinderen iets lekkers. De deur
hoofdingang van de kerk is van 17.30 uur tot 18.30 uur gastvrij open.
Houdt u rekening met de corona voorschriften.
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Kerstvieringen gezinspastoraat 2020
Jaarlijks hebben we 4 kindervieringen op 24 december in onze parochie H. Willibrord.
Peuter/kleuter vieringen in de kerken:
St Jans Onthoofding te loon op Zand en de St. Jan te Kaatsheuvel.
Gezin kerstvieringen met kerstspel:
in de kerken St Jans Onthoofding te loon op Zand en de St. Jan te Kaatsheuvel.
Maar wat nu?
Het covid- 19 virus beperkt iedereen van ons zoals op het werk, scholen over de gehele
wereld. Ook in de kerk hebben we daarmee te maken. In onze parochie volgen we de
adviezen van het RIVM op. U dient vooraf te reserveren, handen desinfecteren, mondkapjes op en het aantal
bezoekers is beperkt. Vooraf aanmelden is verplicht.
Sinds kort kunnen we de wekelijkse eucharistieviering st. Jans Onthoofding digitaal volgen op facebook,
YouTube en de website van de parochie H. Willibrord. Thuis kerk, met onze eigen pastoor, diaken en
misdienaars die de vieringen voorgaan.
We zitten net in de Advent, de voorbereidingstijd op de geboorte van Jezus, wat we met kerstmis vieren.
Omdat we niet met zoveel mensen in de kerk mogen hebben we een geheel andere opzet gemaakt.
De gebruikelijke kinderkerstvieringen gaan niet door. Er zijn verschillende eucharistie vieringen in de 4 kerken
van onze parochie.
Voor de kinderen, met name de communicanten en vormelingen, hebben we een eigen programma
gemaakt. Vlogs, live muziek, kerstspel geheel door en voor kinderen. Voor de vlogs en het kerstspel
hebben we goed geoefend en op zaterdag 28 november zijn de opnames gemaakt. We kijken uit
naar de film over de geboorte van Jezus.
We hebben enkele tieners in onze parochie bereid gevonden om de opnames film en vlogs te maken.
Wat zijn we trots op ze!! Ook de jonge muzikanten zitten niet stil. Ze zijn druk aan het oefenen voor hun
muzikale medewerking tijdens het tonen van de film. Maar liefst 46 kinderen uit onze parochie werken mee om
samen het mooie feest te vieren. Ieder met hun eigen talenten.
Jongens en meisjes jullie zijn geweldig!!!!
De film en de uitvoering van de jonge muzikanten wordt in besloten groep getoond.
Mocht het RIVM de maatregelen versoepelen zullen ook wij daar rekening mee houden.
We houden u hierover op de hoogte via de website, facebook en de plaatselijke media.
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Tienergroep Youth Group
Jammer genoeg konden we na de zomervakantie
maar 1 keer bij elkaar komen wegens covid- 19 virus.
We hopen op 18 december om 18.30 uur weer met
de jongeren samen te komen in onze eigen ruimte op het parochieel centrum te Kaatsheuvel. Alle Tieners uit
onze parochie zijn van harte welkom. Wel graag vooraf aanmelden!
Het mozaïek kruis is inmiddels afgewerkt. De tieners hebben het kruis zelf
ontworpen en het gekleurde glas aangebracht. Nog even voegen en klaar is
het kruis. Het is niet zomaar een kruis geworden. De tieners hebben er heel
veel symboliek in verwerkt zoals: Het rode hart in het midden staat voor de
liefde van God voor de mensen. De gekleurde cirkels rond het hart, wat de
regenboog uitbeeld uit het verhaal van de ark van Noach, voor de belofte van
God om Zijn eeuwige trouw. Verder zie je bloemen die de schepping
uitbeelden. De zijkant van het kruis is licht groen geverfd. Het nieuwe leven
(Pasen). Het is een heel mooi kruis geworden en we zullen er een mooi
plaatsje aan geven in onze jongerenruimte.
Ook de Maria met kindje Jezus is bijna klaar.
Ze worden al heel mooi.
Zoals jullie zien zijn we al aardig op weg om een gezellige ruimte te creëren
voor en door de jongeren.
We hebben nog veel leuke plannen om samen met de jeugd te organiseren.
Zijn jullie nieuwsgierig geworden?
Voor meer informatie kunt u mailen naar: jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl
Stuur een mailtje naar

Eerste Heilige Communie
In juni 2021 zullen meer dan 60 kinderen in onze parochie H. Willibrord hun eerst heilige
communie ontvangen. Het was even puzzelen omdat de helft van de kinderen al een groot
gedeelte van de communie voorbereidingen hebben gevolgd. Jammer genoeg kon de in
2020 geplande grote dag niet doorgaan wegens het covid- 19 virus. Deze groep kinderen
komen tot Pasen 1 x per twee maanden bijeen voor de communieles.
Daarna trekken ze samen op met de nieuwe groep communicanten. De kinderen hebben
tijdens de lockdown via digitale lesbrieven de voorbereidingen verder gevolgd. We zijn trots op kinderen dat ze
hun communiemap keurig bijgewerkt hebben.
Op 5 en 6 september was de eerste communie les voor de nieuwe groep
communicanten. Samen zijn we begonnen met een broodmaaltijd.
De kinderen voelde zich al snel thuis op de pastorie. De communiemappen
zijn uitgedeeld en samen hebben we er in gewerkt.
We beginnen de lessen met een PowerPoint
over een geschenk van God. Daarna komt
de verwerking hiervan in de communiemappen. Iedere les sluiten we af met bidden
op muziek. “Leer om stil te zijn.”
De kinderen leren op deze muziek hun
zorgen, vreugde, dankbaarheid en verdriet te delen met Jezus. Het is mooi om te
zien wat het met de kinderen doet. Rustig en ontspannen aan ze weer naar huis.
Er zijn kinderen die het liedje al kennen. Nog steeds draaien hun broer of zus de cd van de eerste communie
thuis.
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H. Vormsel
Ook de nieuwe groep vormelingen zijn dit schooljaar weer gestart.
We gebruiken het vormsel project “In vuur en vlam”. Een project dat geheel past in
deze tijd met veel creatieve opdrachten. Vele vragen worden door de tieners gesteld.
Ze hadden niet verwacht dat het zo gezellig zou zijn. We hebben inmiddels 3 lessen
achter de rug waarbij één thuisopdracht. Schrijf een brief aan God met jouw
persoonlijke gebeden. De brieven aan God zullen tijdens de voorbeden van de
vormselviering in een gesloten envelop worden opgedragen.
De tieners die vorig jaar zijn begonnen met hun vormsel voorbereiding volgen dit
jaar een verkorte route. Vanaf de les voor Pasen zullen ze samen verder gaan met
de vormselvoorbereiding.
Op zaterdag 24 april om 19.00 uur t. Jan te Kaatsheuvel zullen de tieners samen
met de groep van vorig jaar hun vormsel ontvangen .

Nieuws van de misdienaars
De nieuwe misdienaars waren maar net begonnen met misdienen en het RIVM
kondigde een lockdown aan. We hebben via nieuwsbrieven contact met de kinderen
gehouden. Het was fijn dat ze na de zomer vakantie weer mochten komen misdienen.
Ieder jaar hebben de misdienaars en acolieten een reisje verdient voor hun geweldige inzet.
Maar hoe moet dat nou met al de maatregelen? We hebben er voor gekozen om deze keer
veilig op de thuisbasis te blijven.
Samen hebben we in de pastorie te Loon op Zand met de misdienaars catechese spelletjes
gedaan. De acolieten hebben een film gekeken over de eucharistie.
Na wat drinken en lekkers zijn we naar de sacristie gegaan.
De kasten en laden werden geopend en de misdienaars en
acolieten mochten de liturgisch kleding, linnengoed, hosties,
paneel voor de klokken te bedienen enz. bezichtigen. Hierbij
ontbrak de nodige vragen en uitleg niet. Wat is er veel moois te zien in de kasten van
de sacristie. Voor iedere periode in het liturgisch jaar een andere kazuifel. Groen, wit,
rood, paars met mooie afbeeldingen erop. Na het tillen van
een
oude koorkap merkte de kinderen op dat je als pastoor wel
heel
sterk moet zijn. Pppppfffffffff wat weegt zo’n koorkap zwaar.
Daarna zijn we naar de kerk gegaan voor uitleg over de Godslamp, tabernakel,
het wierrookvat en schuitje. De misdienaars merkte op dat de Godslamp brandde.
Er liggen dus hosties in het tabernakel. En nog even een kaarsje aansteken in de
Maria kapel.
Na bezichtiging zijn we samen lekker friet gaan eten.
Ondanks de maatregelen hebben de kinderen een geweldige middag gehad.
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Kleur en puzzel pagina’s
Website: www.parochiewillibrord.nl en
Facebook: Parochie Heilige Willibrord
CORONA kerstkaarten!
Help jij ook mee met de communicanten?
Maak iemand blij met een bemoedigende kaart! Speciaal voor
deze corona-tijd waarin iedereen manieren zoekt om elkaar bij
te staan en vooral ouderen kerstkaartjes te sturen: maak 5
kaarten met een bemoedigende tekst. Hieronder staan enkele
afbeeldingen die je hierbij kunt gebruiken.
Voor wie maak jij een mooie kerstkaart?

Kijk voor info over activiteiten in de parochie ook eens op facebook: parochie Heilige Willibrord of op de
website van de parochie www.parochiewillibrord.nl Tips, ideeën, op- of aanmerkingen m.b.t. deze nieuwsbrief
of jeugd en jongerenwerk e-mail: jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl
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De kleurplaatactie: Achter ieder raam een kerstkleurplaat!
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Knutsel je eigen kerststal
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