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

Na een lange periode van beperkingen wegens het coronavirus worden de
regels versoepeld en komt er meer vrijheid. De scholen zijn, na de
lock-down, weer enkele weken begonnen. Na maanden van
thuisonderwijs mogen de kinderen weer in de klas samen met hun
klasgenootjes les krijgen. Wel moeten leraren 1,5 meter afstand bewaren.
Toch is er in deze nieuwe situatie voor iedereen meer ruimte om te
werken, leren en te ontspannen. Nog heel eventjes volhouden en
iedereen mag genieten van een welverdiende vakantie.
Wij hebben er lang naar uitgezien om iedereen, in de parochie, weer te
ontmoeten. De kerken zijn weer open. Er zijn protocollen gemaakt vanuit
het RIVM en de bisdommen om op een veilige manier te kunnen vieren.
Deze zijn te vinden op onze parochiewebsite
https://parochiewillibrord.nl/publieke-vieringen-per-1-juni/
Vrijwilligers hebben zich ingezet om de kerkgebouwen voor openstelling
gereed te maken. Hiervoor zijn protocollen gemaakt zodat we veilig
kunnen samenkomen voor de vieringen.
Door de maatregelen vanwege het coronavirus hebben we de vieringen
voor de eerste heilige communie en het heilig vormsel moeten uitstellen.
Voor deze vieringen worden nieuwe datums gepand. Hierover leest u
verder in deze Kidskrant meer.
Met de zomervakantie in aantocht sluiten we met deze Kidskrant het
schooljaar af. Een vakantie in het buitenland zal er voor velen deze zomer
niet in zitten. Daarom hebben wij voor jullie in deze Kidskrant leuke tips
voor thuis en een ontdekkingstocht in de nabije omgeving. Deze tocht kun
je met de fiets in de komende weken een keertje maken. Lees meer
hierover op blz 2.
Verder in deze Kidskrant
Blz. 3 Ken jij de 7 bloemenperkjes van Gods bloementuin?
Blz. 4, 5 Kerk in Coronatijd
Blz. 6 Nieuws van de tienergroep
Blz. 7 prikbord: oproepjes, mededelingen
Blz. 8- kleur en puzzel pagina’s
Na de zomervakantie willen we de
kinderactiviteiten in en om de kerk
weer volledig opstarten.

Kinderkalender
Dinsdag 22 september
19.00 uur informatieavond
Vormsel parochieel centrum
te Kaatsheuvel, voor alle
vormelingen uit onze parochie.
Maandag 28 september
20.00 uur informatieavond
Eerste Heilige Communie
Pastorie Loon op Zand, voor de
kinderen uit Loon op Zand en
De Moer.
Dinsdag 29 september
20.00 uur informatieavond
Eerste Heilige Communie
Parochieel centrum te
Kaatsheuvel, voor de kinderen
uit Sprang Capelle en
Kaatsheuvel.
Vrijdag 11 september
18.30 – 2030 uur
Jongerenavond Youⴕh Group
Parochieel centrum te
Kaatsheuvel.

Overige vieringen
I.v.m. het coronavirus mag met
ingang van 1 juli, afhankelijk
van de grootte van het
kerkgebouw, meer dan 100
mensen aanwezig zijn tijdens
de eucharistie viering.
U kunt voor de viering
aanmelden bij de ingang van de
deur. Voor overige informatie
zie: www.parochiewillibrord.nl
Op Facebook vindt u ons op:
Parochie Heilige Willibrord

Wij wensen jullie veel leesplezier!
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Vakantie, op reis in onze eigen omgeving
De zomervakantie staat voor de deur. We kijken er naar uit om samen te
ontspannen, ontdekken en te genieten. Vaak gaan we daarvoor op reis.
In deze laatste uitgave van de Kidskrant, voor de zomervakantie,
gaan we ook op reis. Niet met de auto, vliegtuig of boot maar met de fiets.
Deze keer niet over grens, maar in onze eigen omgeving.
We nemen je mee naar bijzondere plek met een mooi verhaal: Ga je mee?
Kapellen en bedevaartsplaatsen
Voordat we aan onze reis beginnen is het misschien goed om iets te weten over de plaats die we gaan
bezoeken. Hoe is deze ontstaan? En waarom op die plek? Een bedevaartplaats en een kapel ontstaan op
een plaats met een bijzonder verhaal. Denk bijvoorbeeld aan bedevaartplaatsen als Jeruzalem, Nazareth en
Bethlehem, waar we in de voetsporen van Jezus kunnen treden. Of aan Lourdes, daar waar Maria
verscheen aan het meisje Bernadette en een geneeskrachtige bron ontstond die we vandaag de dag nog
steeds kunnen bezoeken. Het zijn plekken van wonderen, waar het geloof ons extra raakt. Deze plekken
zijn er niet alleen ver weg, maar ook in ons eigen land! Wist je dat Nederland bijna 700 bedevaartplaatsen
kent? De meeste daarvan vind je in onze eigen provincie Brabant en in Limburg. Zo, nu weet je een
beetje wat je kunt verwachten: een bijzonder verhaal, een plaats waar we het geloof kunnen aanraken.
Peerke Donders.
Samen, met jullie familie, op de fiets naar Tilburg Noord waar het
Peerke Donders park ligt. Maar wie is Peerke Donders eigenlijk?
Op 27 oktober 1809 werd Peerke Donders in Tilburg geboren in een klein
huisje aan de Moerstraat in de Heikant. Zijn vader was een arme thuiswever
en Peerke zat als jongen van twaalf jaar al achter het weefgetouw. Het geloof
speelde een belangrijke rol in het leven van Peerke. Al jong wilde hij priester
worden. Op 22-jarige leeftijd ging hij naar het kleinseminarie in Sint-Michielsgestel om de studie te
beginnen. Later ging hij naar het grootseminarie in Haaren.
Op 5 juni 1841werd Peerke tot priester gewijd en een jaar later nam hij van iedereen afscheid en vertrok
naar Suriname als missionaris.
Er was veel armoede en slavernij in Suriname. Peerke werkte hard voor de vele zieke mensen waar
niemand anders voor wilde zorgen. Peerke heeft vele melaatsen gewassen, gekleed, gevoed, opgebeurd en
vaak hun wonden verzorgd en verbonden. Ook heeft Peerke de mis opgedragen, vele mensen gedoopt, de
communie gegeven, biecht gehoord, naar hen geluisterd en met en voor hen gebeden. Peerke heeft veel
goed werk gedaan in Suriname onder zeer moeilijke omstandigheden. Op 77 jarige leeftijd is Peerke in
Suriname overleden.
Op 23 mei 1982 werd Peerke Donders zalig verklaard. De Kerk erkend dat hij de deugden: geloof, hoop en
liefde – tot God en de mensen – heldhaftig heeft geleefd, met veel wijsheid, rechtvaardigheid, moed en
zelfbeheersing. Peerke was nederig, leefde in armoede en zeer trouw aan de Kerk en de mensen. Ook
heeft de Kerk een wonder op zijn voorspraak erkend. Sindsdien mag Peerke Donders in het bisdom Den
Bosch publiekelijk worden vereerd. Voor een heiligverklaring, waarna hij alle mensen publiekelijk als
voorbeeld mag worden voorgehouden, eist de Kerk een tweede wonder, een onverklaarbare genezing, op
voorspraak van Peerke Donders. Zij ziet een wonder als een bevestiging dat een overledene daadwerkelijk
zo nabij God is, dat God naar hem luistert.
Het Peerke Donders Park, ook bekend als ‘Heiligdom aan de Heikant’, is een bijzondere plek. Het bestaat
uit een kapel, een museum, waartoe ook het geboortehuisje en de bron behoren, en een kruiswegpark.
In het museumpaviljoen is er een vaste tentoonstelling over Peerke Donders. Je kunt alles over Peerke
Donders lezen op de website: http://www.peerkedonders.nl/het-park/
Bezoekadres: Peerke Donderspark 3, 5011 XL Tilburg.
Wij wensen jullie een leuk en leerzame dagje uit met je familie.
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Ken jij de 7 bloemenperkjes van Gods bloementuin?
DE SACRAMENTEN.
Heb jij weleens van de sacramenten gehoord?
In de katholieke kerk kennen we zeven bijzondere rituelen, die ons begeleiden op
onze levensweg. Ze worden de sacramenten genoemd en zijn tekens van Gods nabijheid.
Stel je voor: Sacramenten zijn als bloemen in een mooie tuin.
Ze groeien in de grond maar krijgen hun geur, vorm en kleur pas door
de zon en de regen. Zonder zon en regen kunnen de stengels breken
en worden de bloemen en planten dor en flets. Ze komen niet mooi tot
bloei. Zo staan ook de zeven sacramenten geplant, op diverse plaatsen,
in een grootte tuin. Zeven mooie bloemenperkjes die volledig tot groei
en bloei komen als ze goed onderhouden worden. Om dit allemaal te
kunnen begrijpen zou je een wandeling moeten maken, in deze
prachtige kleurrijke tuin, langs alle hoeken tussen geboorte en dood, onze levensweg.
Op ieder moment in je leven kan je een bloemenperkje bezoeken zoals: met je geboorte en opgroeien,
als je aan tafel gaat, bij ziekte of sterven, zorgen voor de kerk, huwelijk en kinderen.
Bloemen groeien en bloeien alleen als de zon schijnt en regen valt. De zon en regen komen niet uit de
grond maar van boven uit de hemel. God schenkt ons zon en regen. Als we de sacramenten vergelijken
met de bloemen dan zeggen we: “ God schenkt ons genade.”
Daarom heeft elke bloem een naam van God gekregen.
Deze bijzondere bloemen heten: doopsel, eucharistie, vormsel, boete en verzoening, ziekenzalving,
huwelijk en priesterschap. Laten wij maar eens gaan wandelen in Gods kleurrijke tuin.
Als we naar Gods kleurrijke tuin gaan dan zien we dat de tuin in drie vakken
verdeeld is. In ieder vak staan verschillende bloemen. Je komt op een totaal van
zeven perkjes ofwel zeven sacramenten. Elk vak, met daarin de perkjes, heeft
een eigen betekenis. Laten we eerst maar eens samen in de tuin gaan wandelen.
Bij het eerste vak zien we drie verschillende bloemperkjes. In deze perkjes
bloeien de witte, rode en gele bloemen. De kleuren van deze bloemen beelden
de eerst drie sacramenten uit. De witte bloem staat voor het doopsel. De rode
voor het vormsel en de gele voor de eucharistie. Samen vormen ze een mooi
boeket. We noemen dit bloemenboeket ook wel de initiatiesacramenten.
Als je deze sacramenten hebt ontvangen dan ben je geheel opgenomen in de
katholieke kerk. Als je goed naar dit boeket kijkt zie je dat God, in een vorm van
een mooi fris groen blad, als een mantel de bloemen beschermd voor alles wat er
in de wereld gebeurt. Hij schenkt je genade. Kijk maar eens naar de muur erachter. Ruw, beschadigd en
lelijk. God voed de bloemen met zijn Liefde. Vandaar het rode water in het vaasje. Zo kunnen wij als
christenen de wereld wat mooier maken om ons heen. We geven zijn liefde door aan de medemens.
Jezus heeft ons voorgeleefd hoe we dat kunnen doen.
In het tweede vak zijn er twee perkjes. Hierin staan alleen paarse bloemen. De kleur paars geeft ons hoop,
kracht en genezing. Deze bloemen helpen ons in moeilijke tijden. Dit zijn de sacramenten van boete en
verzoening en van de ziekenzalving.
Tot slot komen we bij het derde vak. Hierin zijn weer twee perkjes te zien. In het eerste perkje staan de
bloemen van het sacrament van het huwelijk. In het tweede perkje staan de bloemen van het
priesterschap.
In de volgende Kidskrant zullen we beginnen met het verder uitleg geven over de sacramenten.
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Kerk in corona tijd.
Op 23 maart ging Nederland in lock-down i.v.m. het corona virus.
Iedereen moet zo veel mogelijk thuis werken, leren en ontspannen.
De horeca, sport en pretparken waren gesloten.
Ook was het niet meer mogelijk om samen in de kerk eucharistie te vieren.
De werkgroepen in onze parochie konden niet meer bijeen komen.
Denk hierbij aan alle koren, kerkhofploegen, poetsgroepen, jeugd - en
jongerenwerk enz. enz.
De communie- en vormselvoorbereidingen en de jongerenavonden kwamen hierdoor stil te liggen.

Vormselvoorbereiding
Voor de vormselviering waren de uitnodigingen, brieven en het boekje al gemaakt. Vijf dagen voordat de
jongeren het sacrament van het heilig vormsel zouden ontvangen, ging Nederland in lock-down.
De teleurstelling was bij iedereen groot. Geen vormselviering en niet gezellig samenzijn met familie en
vrienden na het ontvangen van het sacrament.
Bijna een jaar trekken we samen met de jongeren op. Ze hebben plezier in de bijeenkomsten, leren andere
jongeren kennen en er ontstaan nieuwe vriendschappen. Ze durven onderling er voor uit te komen dat ze
geloven in Jezus en zijn voorbeeld willen volgen. Dit is op school of clubs niet meer vanzelfsprekend. Ze
praten daar liever niet met hun klas- en clubgenoten over.
Tijdens de bijeenkomsten wordt er veel gepraat, gelachen, geknutseld en vele vragen
aan de begeleiders, maar ook aan elkaar gesteld. De jongeren voelen zich thuis,
begrepen en gehoord. Ze durven hun antwoorden aan elkaar toe te vertrouwen.
Inmiddels is er een nieuwe datum voor het toedienen van het heilig vormsel gepland.
Op zaterdag 10 oktober 2020 om 19.00 uur in de St Jan te Kaatsheuvel mogen de
jongeren dit mooie sacrament ontvangen. Na de zomervakantie gaan we verder met
de voorbereidingen hiervan.
Gelukkig mogen we voor de zomervakantie nog een keer bijeenkomen. Voor ons een
reden om deze periode gezellig af te sluiten. Samen luiden we de vakantieperiode in
met een gezellige barbeque. Hierbij mogen de marshmallows en de vuurkorf niet ontbreken.
Het beloofd een gezellige avond te worden.

Communievoorbereiding.
Wat zijn wij trots op de communicanten. Zoals jullie in de Kidskrant van april konden lezen, zijn we
overgegaan naar digitale lessen. Een nieuwe manier van les voor de werkgroep en voor jullie. Er zijn
digitale lesbrieven gemaakt en verstuurd. De werkgroep heeft hierbij hulp gekregen van ouders.
Een vader van een communicant heeft hout gesponsord en een handig opa is aan de
slag gegaan om 50 kruisjes te maken. Hartelijk dank hiervoor.
U zult zich misschien afvragen, wat moet je met al die kruisjes?
Jaarlijks maken de communicanten Palmpasenstokken tijdens de communievoorbereiding en brengen deze naar woon- en zorgcentrum De Eekhof en De
Venloene. De kruisjes worden kleurrijk versierd met crêpepapier, stickers, lekkere
paaseitjes, klein fruit en snoepjes. Boven op het kruis komt een gezegend palmtakje
en een lekker broodhaantje. (Al vele jaren worden deze broodhaantjes gesponsord
door Kinderbakkerij van den Hurk uit loon op Zand.) Dit jaar zijn er maar liefst 70
Palmpasenstokken rondgebracht. Broertjes, zusjes en kinderen uit de parochie, iedereen was ijverig thuis
aan het knutselen gegaan. Jammer genoeg konden de kinderen ze niet persoonlijk afgeven. Voor bij de
ingang van de woon- en zorgcentra stonden de bakken klaar waar de kinderen hun stok in konden zetten.
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De medewerkers van de zorgcentra hebben de mooi versierde stokken bij de bewoners afgegeven.
Hieronder staat een mooie fotocollage van de Palmpasenstokken die de
kinderen hebben gemaakt.
Voor dit schooljaar is de communieviering jammer genoeg uitgesteld. Na de
zomervakantie pakken we de voorbereidingen weer op en we zullen in het
voorjaar 2021 een nieuwe datum prikken voor de communievieringen. Er zal
zowel in Kaatsheuvel als Loon op Zand een nieuwe communiegroep starten.
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Tienergroep
September 2019 zijn we in de parochie met een tienergroep
gestart. Het aantal deelnemers van deze groep groeit en de
tieners hebben het reuze naar hun zin. Op een ontspannen
en gezellige manier komen we maandelijks samen.
Tijdens de tieneravonden gaan we met elkaar in gesprek over een thema dat de tieners bezig houdt.
Ook hebben we filmavonden en luisteren we naar muziek. We gaan met elkaar in gesprek over een thema
op een moderne gelovige manier. Voor het komende jaar hebben we weer leuke activiteiten bedacht.
We komen elke tweede vrijdag van de maand samen van 18.30 tot 20.30 uur in ons eigen zaaltje op het
parochieel centrum, Hoofdstraat 34 Kaatsheuvel
Ben je tussen 10 en 16 jaar wees welkom!!
We zijn gestart in de grote parochiezaal. Een ruimt met veel tafels en stoelen,
parketvloer en aan de muur foto’s van de kerken
uit Kaatsheuvel. Tijdens de bijeenkomsten
kwamen we er snel achter dat Deze ruimte niet
erg uitdagend was voor de tieners.
Ze wilden graag een eigen ruimte die meer bij
hun leeftijd paste. Deze was snel gevonden.
De oude keuken van het parochieel centrum
werd al lang niet meer gebruikt.
De ruimte was wel aan een opknapbeurt
Toe. Na wat overleg hebben de tieners het
voor elkaar gekregen om de oude keuken
om te toveren tot een eigen honk.
Er is hard gewerkt en er zijn veel spullen verzameld voor de tieners.
Tafels, stoelen, boeken, muziek installatie, klok, vuurkorf, whiteboard,
magnetron, boekenplanken en zelfs toepasselijke gordijnen.
Dit alles zijn door gulle gevers gesponsord en de jongeren zijn daar zeer
dankbaar voor.
Nu is het de beurt aan de tieners om alles creatief af te werken. We
hebben nog mooie spandoeken die de vormelingen uit voorgaande jaren
hebben gemaakt. Deze komen in de tienerruimte te hangen. Het is
belangrijk voor de tieners om zich thuis te voelen. Je mag zijn wie je bent,
want iedereen is uniek en heeft zijn of haar talenten.
Tieners hebben allemaal hun eigen ideeën en ze mogen deze naar voren brengen.
Samen kijken we wat er uitvoerbaar is, met als
uitgangspunt: “Niets is ons te gek!”
Wil je meer weten over de tienergroep?
Stuur een mailtje naar:
jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl
Wij nemen dan contact met jou op.
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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
De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekstuele fouten.
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Kleur en puzzel pagina’s
Website: www.parochiewillibrord.nl en
Facebook: Parochie Heilige Willibrord

Ideeën-hoed
Vakantie is… leuke dingen doen
Deel aan ieder gezinslid 3 tot 5 kleine briefjes en een pen uit. Schrijf op elk
briefje iets wat je dolgraag een keer (samen) zou doen deze zomer. Een
uitstapje, bezoekje, uitdaging, spel, iets maken, iets doen... Dingen die geld
kosten én dingen die (bijna) niets kosten. Wees op je briefje liefst zo duidelijk
mogelijk (dus niet ‘iets leuks’, maar ‘koekjes bakken met oma’).
Doe de briefjes in een ‘ideeënhoed’, geknutseld van papier of een strohoed.
(Behalve de wensen die écht niet kunnen). Uit de ideeënhoed wordt in de
vakantie af en toe plechtig een briefje getrokken: dát gaan jullie morgen
doen! Lees meer hierover op:
https://www.geloventhuis.nl/2014/spelen-in-de-zomer/knutselen-en-doen/ideeen-hoed.html

Puzzelen….
Welk woord kan je verticaal invullen onder elk nummer?
Kijk naar de plaatjes die erbij horen en vind de oplossing
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XXL bellenblaas
Recept 1 kopje groene Dreft
8 kopjes warm water
3 flinke theelepels glycerine (drogist of apotheek)
Alles bij elkaar, even roeren en het liefst 1 nachtje laten staan.
Maak meteen een flinke voorraad en vul een paar halve literflesjes.
Bellenblaas stok Zoek 2 stokjes in de tuin, in het bos, in het park of
haal ze bij de bouwmarkt Knip uit een oud t-shirt een reep van zo’n
2-3 cm breed (of gebruik een touw van katoen)
Haal je reep stof door een metalen ringetje (bouwmarkt)
Knoop de uiteinden aan elkaar en gebruik die knoop om het touw
aan 1 van de stokken te vast te maken.
Maak een driehoek van het touw, het ringetje hangt in de punt van
de driehoek en de andere stok maak je vast bij het tweede punt
van de driehoek.
Doop het hele touw goed onder, haal naar boven en laat even uit lekken. Strek je armen uit en trek het
touwtje strak. Loop naar achter en daar komen de Mega Bellen!
Zakken de bellen te snel, doe er dan nog een beetje water bij.
Hup naar buiten en Bellen Blazen to thé Max!
Voor meer foto’s kijk op: https://www.moodkids.nl/diy/2013/07/22/xxl-bellenblaas

16 Geweldige stoepkrijt spelletjes & activiteiten voor kids
Buiten kun je ontzettend veel leuke dingen doen. Maar stoepkrijten is toch wel één van de kleurrijkste
activiteiten. Heerlijk zo’n betonnen canvas om helemaal vol te kalken met krijt. Nergens kun je zulke grote
tekeningen maken als op de stoep. Maar met stoepkrijt kun je behalve mooie kunstwerken maken ook
heel veel andere toffe spelletjes en activiteiten doen. Wij hebben de 16 leukste voor je op een rij gezet!
Welke vind jij het leukst? https://www.ladylemonade.nl/buiten-spelletjes-stoepkrijt-kind/
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Zelfportret van stoepkrijt
Boter, kaas & eieren met stoepkrijt & andere spelletjes
Stoepkrijt klei
Autoweg van stoepkrijt
Schaduw tekenen met stoepkrijt
Stoepkrijt raket maken
Auto-, step- en fietsbaan
Levend schilderij maken
Obstakel parcours van stoepkrijt
Speurtocht
Stoepkrijt verf maken
Hinkelen
Stoepkrijt Twister
Kunst maken met stoepkrijt
Stoepkrijt roos schieten
Midget golf krijtbaan

1e jaargang, nummer 3 – JULI 2020

