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

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wat hebben we een mooie
warme vakantie gehad. Gelukkig viel er ook op tijd een buitje regen. Voor
vele een andere vakantie dan anders. Vele mensen zijn tijdens hun
vakantie in Nederland gebleven. Sommigen hebben toch de gok gewaagd,
om op gepaste wijze, naar het buitenland te gaan. Steeds oplettend wat
het RIVM adviseerde.
Nog steeds hebben we last en beperkingen van
het coronavirus. Hoe het de tweede helft van
het jaar zal gaan is nog niet duidelijk. Hier en
daar branden de vuurhaartjes weer op.
Laten we allemaal verstandig en voorzichtig zijn!
Ook voor de parochie
. is voorzichtigheid geboden. I. v. m de veilige afstand
van 1 ½ meter zijn er rode hartjes op de kerkbanken geplakt om aan geven
waar u kunt zitten Echt(paren) en familieleden uit een gezin kunnen
desgewenst bij elkaar plaatsnemen. Bij alle ingangen van onze kerken zal
desinfecterende gel staan om uw handen te reinigen.
Voor algemene vragen kunt u het secretariaat in Loon op Zand bellen.
Voor het nieuwe schooljaar hebben we een nieuwe planning gemaakt
voor alle activiteiten voor het jeugd en jongerenwerk. We hopen dat alle
vieringen en activiteiten doorgang kunnen vinden.
In deze kidskrant lees je meer over de activiteiten zoals de eerste
communie, vormsel, gezinsvieringen en de jongerengroep.

Kinderkalender
Vrijdag 11 september
18.30 – 20.30 uur
Jongerenavond Youⴕh Group
Parochieel centrum te
Kaatsheuvel.
Maandag 21 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.

Overige mededelingen

Verder in deze Kidskrant
Blz. 2,3 Het eerste sacrament: Het Doopsel
Blz. 4
Gezinsvieringen en jongerengroep
Blz. 5
Eerste communie en vormsel
Blz. 6
Bidden
Blz. 7, 8 Prikbord: oproepjes, mededelingen
Berichtje van pastoor Luijckx
Van pastoraal assistent naar Catechist
Blz. 8- 12 kleur- en puzzelpagina’s

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 65 pers.
St. Jans Onthoofding L o Z. 85 pers.
HH. Mart. v. Gorkum 75 pers.
St. Jan de Doper KH 110 pers.

Bij het begin van het nieuwe schooljaar
willen we de kinder- en jongerenactiviteiten in
en om de parochie weer volledig opstarten.

Voor overige informatie zie:
www.parochiewillibrord.nl

Wij wensen jullie veel leesplezier!
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Op Facebook vindt u ons op:
www.facebook.com/HeiligeWilli
brord
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Het eerste sacrament: Het Doopsel
Zoals een moedereend…
Als je geboren bent, ben je zoals een klein
kuikentje; je moet goed warm worden
gehouden en verzorgd worden. Dat wil God ook
voor jou doen; Hij houdt je warm en beschermt je. Voorzichtig neemt God
je in zijn hand. God ziet je graag. Dat zegt God ook tegen jou. God doet net
als iedere moedereend doet en zelfs veel meer; Hij is bezorgd, hij kijkt
achterom en zegt: “Volg mij!” Hij kijkt of je er nog bent. Hij weet waar je
naar toe gaat. Wij weten dat niet. God wijst ons de weg, maar laat ons net
als een moedereend met haar kuikentjes, ook zelf onze weg zoeken als we
groter zijn. Er zijn kuikentjes die niet meer met de moedereend meewillen.
Dat is bij mensen soms ook zo. Maar God wacht altijd tot je terug komt.
Hij laat je niet verdwalen. De moedereend brengt de kuikentjes naar het
water waar ze thuis horen. Jezus zegt dat Hij het levend water is waar je
naartoe mag!
Wie gedoopt wordt, krijgt er een hele familie bij! We zijn allemaal broers
en zussen van elkaar en God is onze Vader. Hoe leuk is dat! De doop is een
teken van God. Hij belooft altijd voor jou te zorgen als een Vader. Door de
doop word je een kind van God en hoor je helemaal bij de Kerk.
De doop bestaat al heel lang. Zelfs in de Bijbel wordt er al over gesproken.
Kijk maar naar de woorden van Jezus uit Mattheüs 28: 19: “Ga dus op weg
en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van
de Vader en de Zoon en de Heilige Geest”. Wist je dat Jezus ook gedoopt
is? Hij is gedoopt door Johannes de Doper in de rivier de Jordaan. Het is
een bijzonder verhaal; lees erover in Mattheüs 3: 13-17
Gezegend water
Dopen is onderdompelen in of besprenkelen met water.
Weet jij waarom er water wordt gebruikt bij het dopen?
Je bent vast wel eens vies geworden met buiten spelen
en toen heb je water gebruikt om weer schoon te
worden. God wil ons ook schoon wassen. Niet dat je als
baby al vies bent, want je hebt nog geen kwaad gedaan,
maar ergens in jou zit wel al een plantje van kwaad.
Het doopwater wil ervoor zorgen dat het niet groeit.
Het water is het geduld van God! Hij heeft heel veel geduld…… want er
zitten ook deugnietenstreken in ons!
Als je door de bergen wandelt en je bent bezweet en dorstig, dan kan je
drinken aan een bron en water in je gezicht kletsen. Zo raak je verfrist en
ben je weer op en top in vorm om je weg te vervolgen. Dat doet het
doopwater ook. Water doet me denken aan een bron.
Het water waarmee gedoopt wordt, is speciaal: het wordt gewijd tijdens
de Paaswake. Dit is de viering in de paasnacht: de nacht die staat voor
nieuw leven. Het doopwater zit trouwens niet in een emmer, maar in een
heel mooie bak of schaal: het doopfont genoemd. Wist je dat het woord
‘font’ komt van het Latijnse ‘fons’ dat ‘bron’ betekent? Jezus is onze bron.
Van Hem leren we hoe we een goed mens worden.
Lees verder op blz. 3
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Activiteiten
Vrijdag 11 september
18.30 uur Youⴕh Group
Tienergroep Parochieel
centrum Kaatsheuvel
Woensdag 30 september
18.30 uur groep 2020- 2021
vormselvoorbereiding les 1
Parochieel centrum
Kaatsheuvel
Maandag 5 oktober
17.30 uur groep 2020-2021
communie voorbereiding
Loon op Zand
Dinsdag 6 oktober
17.30 uur groep 2020-2021
communie voorbereiding
Kaatsheuvel
Vrijdag 9 oktober
18.30 uur Youⴕh Group
Tienergroep Parochieel
centrum Kaatsheuvel
Maandag 12 oktober
17.30 uur groep 2019-2020
communie voorbereiding
Loon op Zand
Dinsdag 13 oktober
17.30 uur groep 2019-2020
communie voorbereiding
Kaatsheuvel
Zaterdag 24 oktober
19.00 uur gezinsviering
kerk St. Jans Ont. Loon op Zand
Zondag 25 oktober
11.00 gezinsviering
Kerk st. Jan Kaatsheuvel
Zondag 8 november
Patroonfeest i. v. m. covid 19
kunnen we de tijd en locatie
nog niet weergeven.
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Zalving met chrisma
Ook wordt het voorhoofd van de dopeling gezalfd met heilig chrisma, olie met balsem
die heerlijk ruikt. De zalving symboliseert dat de dopeling daadwerkelijk christen is.
‘Christus’ betekent ‘gezalfde’. Een christen is iemand die in Jezus Christus is gezalfd.
Licht van Jezus
Tijdens de doopviering brandt de Paaskaars. Dopelingen krijgen een doopkaars die wordt
aangestoken aan deze Paaskaars. De gedachte hierachter is heel mooi: Jezus is het grote licht van de wereld en
de gedoopte mag dat licht voortaan met zich meedragen en aan iedereen laten zien en doorgeven!
Een boom met vruchten
Als je gedoopt wordt, dan wordt je geplant als een klein boompje met wortels.
God zorgt dat er altijd water voor je is. Maar je moet wel met je wortels naar dat
water blijven zoeken en echt ingeworteld raken, dan word je alsmaar groter.
Je wordt dan zelfs zo groot met een groot bladerendak dat er mensen bij felle zon
in de schaduw kunnen zitten of bij regen eronder kunnen schuilen.
Zo groot mag je worden maar wat betekent dat?
Dat je elkaar moet helpen en beschermen als het nodig is. Dat je altijd klaar staat
en niet te veel aan jezelf denkt. Je kunt zelf vrucht dragen.
Stel je voor dat je een appelboom bent en dat jij je vruchten deelt met de mensen die hoger hebben. Wat is dat
mooi. En elk jaar komt er een ringetje erbij, en word je groter en sterker en liever….
Tip: een mooi filmpje over de doop vind je op https://www.youtube.com/watch?v=cXeSTiZPHGA
Dopen in parochie H. Willibrord
De geboorte van een kind is een unieke gebeurtenis. Het maakt bij gelovige ouders een diep gevoel wakker.
Ze willen Gods zegen voor de toekomst van hun kind.
De doop is het eerste sacrament, waarbij het kind besprenkeld wordt met doopwater, onder aanroeping van de
Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en gezalfd wordt met gewijde olie (Chrisma).
Het is het sacrament van de vriendschapsband met God en met Jezus Christus in het bijzonder.
Het is tegelijk het ontvangen van de gave van de Heilige Geest, die maakt dat de dopeling deelneemt aan de
geloofsgemeenschap. Door het Doopsel word je christen en opgenomen in de Katholieke Kerk.
Voorbereiding
Na aanmelding ontvangt u gegevens over de doopvoorbereiding in onze parochie.
De voorbereidingen voor de ouders van de dopelingen vinden doorgaans steeds op een woensdagavond plaats
van 20.00 uur tot 21.30 uur op de pastorie, Oranjeplein 1, 5175 BE Loon op Zand.
Mocht u echter bij een eerdere doop al voorbereidingen hebben gevolgd, dan bent u uitgenodigd voor een
korte bijeenkomst op de pastorie.
Er wordt gesproken over de betekenis van de doop en wordt informatie gegeven over de doopviering.
Na een voorbereidingstijd is het uiteraard ook mogelijk dat volwassenen zich laten dopen.
Hiervoor geldt echter een speciale voorbereiding.
De datum waarop de doop zal plaatsvinden kan vooraf of tijdens deze avonden in overleg met u worden
bepaald. Doopvieringen vinden in de regel plaats op de zondag.
Bij de uitnodiging ontvangt u een doopformulier.
Wij verzoeken u vriendelijk dit formulier in te vullen en aan ons te retourneren vóór de eerste bijeenkomst.
Voor meer informatie zie website van de parochie: https://parochiewillibrord.nl/dopen/
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Gezinsvieringen
Iedere maand zijn er gezinsvieringen in de kerk st. Jans Onthoofding te
Loon op Zand en in de St. Jan te Kaatsheuvel. Een gezinsviering is een viering
speciaal voor kinderen. De teksten zijn op kindniveau en we zingen mooie
liedjes. Tijdens de gezinsviering mogen de kinderen meehelpen met de pastoor.
Zonder al deze kinderen zou het geen echte kinderviering zijn.
We hebben jullie hulp daarom hard nodig. Iedereen heeft zijn eigen talenten.
Weet je wat een talent is? Dit is iets van jou waar je goed in bent.
God heeft ons allemaal verschillende talenten gegeven. Het ene kind kan goed zingen, de ander goed lezen. Het
kan ook zijn, dat je liever een kaarsje vasthoudt of de misdienaar helpt.
Als je in de viering meehelpt voel je Jezus nog dichter bij je. Het geeft veel vreugde in jouw hart. Wij hopen dat
jullie met je ouders naar de gezinsvieringen komen. Door samen de Eu-cha-ris-tie te vieren blijven we een
levende parochie! Ook dit school jaar hebben we weer gezellige gezinsvieringen voor jullie gepland namelijk:

Loon op Zand

Kaatsheuvel

wees welkom!!

zaterdag 19.00 uur
zondag 11.00 uur
24 oktober
25 oktober
21 november
22 november
24 december tijd aangepast
24 december tijd aangepast
23 januari
24 januari
27 februari
28 februari
27 maart
28 maart
22 mei
23 mei
10 juli
11 juli
Let op we houden rekening met het advies van RIVM

Tienergroep Youth Group
Op de laatste schooldag, hebben we samen met de vormelingen
en de jongerengroep gebarbecued. Wat was het een gezellig
feestje voor de vakantie, natuurlijk Coronaproof.
Er was overal aan gedacht; een vuurkorf, vlees en frikandellen,
sangria 0 %, salades en stokbrood en een kok.
Zo kunnen we nog wel even door gaan. De reacties van de
vormelingen waren verrassend. Wat is dit gezellig zeg!
Mag ik de volgende keer weer komen?

Goed nieuws tieners! Ben je tussen de 10 en 16 jaar dan zijn
jullie hartelijk welkom. Bij goed weer staat de vuurkorf en
liggen marshmallows weer klaar. We zijn erg benieuwd hoe
het met jullie gaat en wat voor leuke en gezellige ideeën jullie
hebben om met de tienergroep te gaan doen. De eerste
bijeenkomst is op vrijdag 11 september van 18.30 – 20.30 uur
Parochieel centrum te Kaatsheuvel.
Samen gaan we het programma voor komend jaar maken.
Ook nu weer helemaal Coronaproof.
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Eerste Heilige Communie 2020-2021
Aan de ouders/verzorgers van groep 4
Graag nodigen wij uw kind uit om deel te nemen aan de voorbereidingen voor de
Eerste H. Communie waarbij wij uw kind willen helpen Jezus Christus beter te leren kennen
en de Weg van Jezus in het leven te vinden en te gaan. Dé plaats waar we Jezus kunnen
ontmoeten is in de heilige Communie, het sacrament van de H. Eucharistie. Met Communie
bedoelen we het ontvangen van Jezus zelf. Tijdens de laatste maaltijd met zijn vrienden, nam Jezus brood,
dankte zijn Vader, brak het en gaf het aan zijn vrienden. Hij zei: 'Neem en eet. Dit brood is mijn Lichaam, voor
jullie gegeven.' In de heilige Mis vieren we dit geheim, en ontvangen we de Communie. Wanneer je voor de
eerste keer in de H. Mis de Communie ontvangt, spreken we van Eerste Heilige Communie.
Kinderen vanaf groep 4 (7/8 jaar of ouder) bereiden wij voor op dit bijzondere feest. De voorbereiding bestaat
in grote lijnen uit 8 lessen, een rondleiding door de kerk, en het bijwonen van gezinsvieringen.
In onze parochie H. Willibrord zijn in de eerste helft van 2021 de feestelijke Eucharistievieringen.
Tijdens één van deze vieringen kan uw kind zijn/haar Eerste Heilige Communie ontvangen.
Wij nodigen u uit voor een informatieve ouderavond op:
Maandag 28 sept. 20.00 uur
Pastorie Oranjeplein 1 Loon op Zand
voor de Communicanten uit:
Loon op Zand en De Moer

Dinsdag 29 sept 20.00 uur
Het Parochieel Centrum Hoofdstraat 34 Kaatsheuvel
voor de Communicanten uit:
Kaatsheuvel en Sprang Capelle

Wij hopen velen van u op één van deze informatieve ouderavonden te ontmoeten, ook als u nog niet zeker
weet of u uw kind wil laten meedoen.
Voor meer informatie kunt u mailen naar: jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl

H. Vormsel 2020- 2021
Beste tieners van groep 8, ouders en verzorgers,
Het Vormsel is het sacrament van de heilige Geest. De heilige Geest geeft ons de kracht,
moed en inspiratie om alle kwesties in ons leven het hoofd te bieden, en als christen te
leven. Degene die gevormd wordt bevestigt wat ouders en peetouders hebben beloofd
bij de Doop; te willen leven naar het voorbeeld van Jezus. Als steun daarbij ontvangt
de vormeling in het Vormsel het teken van de heilige Geest. Het Vormsel voltooit de
ingroei in de Rooms Katholieke Kerk. Na het Vormsel is iemand in de Kerk volwassen.
De voorbereiding op het Vormsel begint aan het begin van het schooljaar groep 8 met een informatieavond
voor kinderen en hun ouders. Ons voorbereidingstraject is overzichtelijk, en laat het jonge gezicht van de Kerk
zien. De voorbereiding op het Vormsel bestaat in onze parochie uit:
•
•
•
•
•
•

Een informatieavond voor ouders en vormelingen samen
Zes bijeenkomsten van anderhalf uur in een kleine groep,
een bijeenkomst voor Kerstmis en voor Pasen en een terugkomles.
Deelname aan de vormelingendag van het bisdom (Power of Fire) op zaterdag 10 april 2021
Deelname aan één of meer keuze-activiteiten in de loop van het schooljaar
Voor de ouders is er een ouderavond

We kunnen ons voorstellen dat u en uw kind uitgebreider geïnformeerd wilt worden over het Vormsel en de
voorbereiding daarop. Daarom nodigen wij u uit voor een Ouder/kind informatieavond op:
Maandag 21 september in: het Parochieel Centrum Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel om 19.00 uur.
Voor de tieners van Loon op Zand, De Moer, Kaatsheuvel en Sprang- Capelle.
Voor meer informatie kunt u mailen naar: jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl
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Bidden
Meer dan de helft van de Nederlanders bidt, blijkt uit onderzoek.
Het varieert van ‘elke dag bidden’ tot ‘af en toe een schietgebedje’.
Vooral in spannende tijden bidden we, of bij levensgebeurtenissen als een
bruiloft of een begrafenis. Of voor goede afloop van het Covid-19 virus.
Bidden is dus zo gek nog niet. Maar hoe werkt bidden?
Bidden kun je overal. In bed, in de kerk, in de kamer, de speeltuin.
Echt overal. God luistert altijd naar jou. Wij praten met God als we tot Hem
bidden. We vouwen onze handen, doen onze ogen dicht, en zo denken we
aan God, en we praten tegen Hem. We weten dat Hij ons hoort, ook al zien
we Hem niet. Als je soms bidt kun je, als je het heel stil maakt in jezelf, soms
ook God horen. Hij geeft woorden in je gedachte die goed voor jouw zijn.
Je kan op meerdere manieren bidden: bijvoorbeeld uit dankbaarheid of om iets aan God te vragen
(een smeekbede). Bijvoorbeeld: vragen om genezing, een antwoord of kracht. Je mag zoveel en zo vaak
vragen als je zelf wil...
...maar bidden is geen garantie dat het ook gebeurt; dat moet je God niet kwalijk nemen.
Alleen God weet wat goed voor jou is.
Samen bidden is makkelijker
De Bijbel belooft dat God erbij is als je samenkomt met andere gelovigen om te bidden. Hoe mooi is dat!
Wist je dat de pastoor iedere dag een mis heeft? Er komen dan ook mensen samen in de kerk. Ze bidden dan
niet alleen voor zichzelf maar ook voor de Kerk, de zieke mensen, de mensen die in armoede leven maar ook
voor jou. Door samen te bidden leer je een ander beter kennen. Als je even geen woorden hebt, kan een
ander voor jou bidden.
Waarom wil God dat we bidden?
God houdt veel van jou. Hij wil graag weten hoe het met jou gaat. Papa en mama houden ook van jou.
Ze weten hoe het met je gaat en toch horen ze het graag van jou zelf. Ze willen jou troosten, liefde geven en
voor je zorgen. Zo is het ook tussen God en ons: God is onze Vader . Hij wil graag dat het goed met ons gaat.
Mocht er een keer iets fout hebben gedaan mag je dit ook zeggen. God laat je nooit in de steek. Hij vergeeft
jouw fouten en is nooit boos op jou.
Wat is een goed gebed?
Bidden is alles vertellen aan God. Hem vertellen over situaties, gedachten, wensen, zorgen en vragen die je
bezighoudt. Je bent helemaal vrij wat je wilt vertellen en wat niet.
Hij begrijpt je wel! Hij heeft beloofd dat Hij ons bidden hoort en er dan ook altijd iets mee doet
(lees maar eens in de Bijbel in Matteüs 7:7).
We hebben drie mooie geschenken van God gekregen.
Geloof:

Jezus heeft ons hierover alles geleerd

Hoop:

geeft je kracht, moed en vertrouwen

Liefde:

is het belangrijkste van de drie.
Zonder liefde kun je niet leven.
Deel het daarom aan Iedereen uit.
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Berichtje van
Pastoor
Luijckx
Beste parochianen,
Op zondag 5 juli begon mijn vakantieperiode.
Alles in gereedheid gebracht en afgewerkt in de parochie om deze goed achter te laten.
Zo gaat dat als je er even tussenuit gaat.
Aan het begin van de eerste week kreeg ik last van gordelroos en weet inmiddels wat dat betekent om dit
aan den lijve te ervaren. Zeer pijnlijk, je komt nergens toe en het herstel gaat langzaam. Oppassen ook met
wat je eet en vooral niet moet eten om zenuwen niet te overprikkelen. Na ziek te zijn gemeld ben ik nu al
weken aan het uitzieken. Het gaat beetje bij beetje vooruit. Ik mocht al mooie beterschapswensen
ontvangen vanuit de parochie, veel dank daarvoor.
Echter, vrijdag 31 juli kwam er een grote zorg bij; mijn moeder werd getroffen door een herseninfarct.
Ook dat overkomt je.
Dat was schrikken. Na een noodzakelijke ziekenhuisopname is mijn moeder nu thuis en is alle aandacht
gericht op de goede verzorging in haar laatste levensfase.
Wij als gezin zijn heel blij dat moeder thuis is en zij daar bezoek van naasten kan ontvangen.
Het was goed te horen dat er in de parochie voor alle weekendvieringen en uitvaarten is voorzien in goede
vervangers. Veel dank daarvoor.
Van harte hoop ik u weer gauw te mogen begroeten in een van onze mooie parochiekerken.
Het leek mij goed u hiervan nu op de hoogte te brengen.
Hartelijke groet en zegen.
Pastoor Luijckx
Beste parochianen,
Veel dank voor de goede beterschapswensen die ik de afgelopen tijd
mocht ontvangen voor mijzelf en ook voor mijn moeder.
Dat doet zeker goed.
Deze wensen heb ik haar voorgelezen en ze heeft de kaarten
mooi kunnen bekijken.
De lieve aandacht helpt zeker in deze moeilijke tijd van extra zorgen.
Weet dat u als parochiaan ook in mijn gebed bent.
Hartelijke groeten pastoor Luijckx
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Van pastoraal assistente naar catechist
Mijn naam is Annie van Kuijk. Ik ben vrijwilligster in de parochie H. Willibrord.
Ik ben getrouwd met Ton die onbezoldigd diaken is in de Johannes XXIII parochie.
We hebben 3 kinderen en 3 kleinkinderen. Meer dan 25 jaar geleden ben ik
begonnen als vrijwilligster voor de gezinsvieringen in de kerk St Jans Onthoofding
te Loon op Zand. Het bleef niet bij de gezinsvieringen. Al snel volgde meerdere taken
in verschillende werkgroepen zoals communievoorbereiding, het kinderkoortje
leiden, de vormselwerkgroep begeleiden, kindercatechese geven en meehelpen met
nog vele andere activiteiten in de parochie.
Om mijn c.q. ons geloof beter te begrijpen en te kunnen vieren ben ik op zoek gegaan naar meer
verdieping in mijn katholiek christelijk geloof.
In september 2006 ben ik begonnen met de basisgeloofscursus op het vormingscentrum van het bisdom
van ’s-Hertogenbosch. Tijdens deze cursus werden de hoofdthema’s van ons christelijk geloof behandeld
zoals: de Geloofsbelijdenis, de Sacramenten, de Heilig Schrift, de tien Geboden, het Gebed, Missie en
Spiritualiteit aan de hand van de Catechismus van de Katholieke Kerk.
Ik was door deze geloofscursus zo geïnspireerd geraakt dat ik het besluit nam om de vervolgopleiding tot
pastoraal assistente te gaan volgen.
Deze vervolgopleiding was een tweejarig traject. Tijdens de bijeenkomsten behandelen we meer de
pastorale werkvelden zoals: Liturgie, Diaconie, Pastoraat (jongeren- ouderenpastoraat),
Communicatie, Moreel handelen, Vrijwilliger zijn in de kerk, Catechese en Kerkopbouw.
Op 5 juni 2010 heb ik als pastoraal assistente de zending ontvangen van Mgr. Hurkmans voor huwelijk en
gezin met in het bijzonder de catechese.
Om een overbrugging te maken naar jeugd en jongerenwerk heb ik een extra jongerencursus gevolgd.
Mijn honger naar meer kennis over het katholieke christelijke geloof was hierna nog niet gestild. Ik ging
verder met het volgen van diverse cursussen zoals; Theologie van het Lichaam, Huwelijk en gezin.
Na een fusie van de kerken van Loon op Zand, Kaatsheuvel en de Moer werd mijn werkveld alleen maar
groter en vormen de kerken van genoemde dorpen samen de parochie H. Willibrord.
Na 8 jaar pastoraal assistent heb ik me ingeschreven voor de omscholing tot Catechist. Deze omscholing
duurde twee jaar. Voor vele parochies is de catechist een onbekende functie in het pastoraat.
Wat is het verschil tussen een pastoraal assistente en een catechist?
Een pastoraal assistent ondersteunt het pastorale team voor een bepaald werkveld. Voor mij is dit jeugden jongerenwerk. Met name het geven van catechese bij de eerste communie en het vormsel, het
coördineren van de gezinsvieringen en de jongeren- en misdienaars groep opbouwen.
Een catechist wordt ‘voor de missionaire vernieuwing van de parochie gezonden’. Hij of zij gaat zich
inzetten voor een drievoudig dienstwerk:
• De vernieuwing van de catechese. Als catechist behartig je de volwassenen-, jongeren- en
kindercatechese, volgens het model van ‘catechese als initiatie’.
• De vernieuwing van de pastoraal. Als catechist ben je animator van missionaire activiteiten en projecten
in de pastorale zorg van de parochie voor jongeren, gezinnen en ouderen.
• De vernieuwing van de gelovigen en vrijwilligers in de parochie. Als catechist inspireer je andere
gelovigen opdat deze de verantwoordelijkheid van hun doopsel serieus (gaan) nemen; je rust (nieuwe)
vrijwilligers toe voor het (missionaire) werk van de parochie.
Binnenkort hoop ik een benoeming te ontvangen van bisschop Mgr. De Korte
Het is een mooie uitdaging om hiermee aan de slag te gaan.
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Kleur en puzzel pagina’s
Website: www.parochiewillibrord.nl en
Facebook: Parochie Heilige Willibrord

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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Print deze gebedskubus
uit op dik papier.
Kleur deze mooi in.
Knip de buiten lijnen uit.
Plak de kubus in elkaar.
Je gebedskubus is klaar
om te gebruiken.
.
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Wist je dat je met een hulpmiddel makkelijker kunt bidden? Sommige mensen doen dit
met een rozenkrans of met muziek. Je kunt ook met een icoon bidden. Dit is een mooie
afbeelding gemaakt door een icoon schilder, vaak van Maria of Jezus. Tijdens het bidden
kun je hier na kijken en tevens bidden. Ook jij kunt zelf zo’n icoon maken.
Print deze kleurplaat uit en kleur deze mooi in. Plak deze op stevig papier. Zet je icoon op
een stille plaats en kijk naar je icoon. Probeer 5 minuten naar je icoon te kijken en denk
dan maar eens aan God. Ook dat is bidden!!
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