
Gezinsvieringen 

Op een aantal momenten in het jaar worden er 

Kindvriendelijke Vieringen gehouden in onze kerk. We willen 

vooral ook de jongste generatie laten weten dat ze van harte 

welkom zijn, sterker nog dat we geen kerkgemeenschap 

kunnen zijn zonder kinderen, tieners en jongeren bekend en 

vertrouwd te laten worden met de Kerk en met God. 

Daarom (Eucharistie-) vieringen, zo veel als mogelijk, door en 

voor kinderen. Ouders zijn van harte uitgenodigd om mee te 

denken over thema en invulling van een viering: meld u aan bij 

diaken van Dierendonck. 

Bijzondere gebeurtenissen en aankondigingen rondom het Jeugdwerk van onze parochie worden op 

de website gepubliceerd, maar ook middels de speciale mailinglist voor Jeugd en Jongeren. Wil je 

graag op deze lijst om altijd goed op de hoogte te zijn? Een berichtje (email, app, sms) naar de diaken 

met je emailadres en je wordt direct toegevoegd. 

  

 

Wanneer zijn deze vieringen voor kinderen? 

 

Aswoensdag: Na het gezellige feest van 

Vasteloavend is het goed even tot rust te komen. 

Even een tijdje stilstaan bij het feit dat het leven 

niet altijd een aaneenschakeling van feesten kan 

zijn. Zou trouwens maar saai worden. Een goed 

gebruik om op Aswoensdag een askruisje te halen. 

Jong geleerd, oud gedaan. Deze viering daarom 

speciale aandacht voor kinderen 

 

 

 

Palmhöltjes: Op Palmzondag trekken we met zelfgemaakte Palmhöltjes 

door de kerk en denken aan de bijzondere gebeurtenissen in het leven van 

Jezus die de komende dagen tot en met Pasen zullen plaatsvinden. De dag 

ervoor worden deze Palmhöltjes gemaakt in de kerk. Deelname is voor alle 

kinderen en is gratis!!  Maar aanmelden in verband met inkoop van 

materialen ten minste drie weken voor Palmzondag bij de diaken 
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Zomervakantie: De eerste zondag van de zomervakantie, vieren we dat we een lange periode 

tegemoet mogen gaan om uit te rusten van een lang jaar hard werken op school. We zijn dankbaar 

voor alles wat we geleerd hebben, maar gaan nu eerst vakantie vieren. Alle kinderen van de 

basisschool zijn hiervoor welkom. Kinderen die iets willen lezen of mee willen helpen met enkele 

taakjes (kaarsen aansteken, altaar klaarmaken), kunnen dat kenbaar maken aan de diaken.  

 

 

In het najaar, maar hier is geen vaste datum aan gekoppeld, zien we dat de zomer weer 

voorbij is, dat de blaadjes vallen; het wordt herfst. Ook de herfst is erg mooi, daarom maken we er 

 een mooie viering van rond een Herst-thema. 

De exacte datum wordt ruim van te voren 

gepubliceerd via de website, maar ook via de 

speciale maillijst voor Jeugd & Jongeren. 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstavond: Op 24 december zijn er altijd twee vieringen voor kinderen. Allereerst het Kindje 

Wiegen, voor de allerkleinsten. Op speelse wijze wordt het kerstverhaal getoond. En met een beetje 

geluk is er ook nog een echt kindje Jezus aanwezig!  

Informatie hierover via de gebruikelijke kanalen, of via het parochie-kantoor. 



Later deze Kerstavond is er een Gezinsmis voor de al iets oudere kinderen. Ook hier geldt dat 

kinderen mee mogen helpen bij het invullen van de viering en dat ouders hierover vooraf mee 

mogen denken.. 

 

 
 


