Hé, wat is dat voor gebouw met die grote toren?

Dat is de kerk.

Ga je mee even binnen kijken? Dan kun je zien wat
daar allemaal te doen is.

Wow, wat groot en mooi zeg,
Wat kun je hier doen ?

Hier kan je bidden.
Wat is dat dan…. bidden?
Dat is praten met God.

Hé, kijk eens wat is dat…?
Nou kijk dat is het logo van de “kleuterkerk”.

Wat doen ze daar?
Daar mogen kinderen vanaf 3 jaar naar toe om
samen met andere kinderen en ouders over God te
leren.

Dat kind ziet er mooi uit !! Dat is leuk om te doen.

Die doen hun Eerste Heilige Communie. Dan
mogen ze samen met God het brood delen.

In groep 8 ga je als jong volwassene je Vormsel
doen. God neemt je dan samen mee op pad in de
grote wereld.

De kerk zal er altijd voor je zijn. Je zult je er thuis
gaan voelen.

Zoals je ziet mag je ook zingen in de kerk. Dit is
Triangel, het jeugdkoor. Zij zingen tijdens de
gezinsvieringen. Repetities zijn op woensdag van
18:30u tot 19:30u in de Blauwe Scholk.

Hoezo gezinsviering… mogen broertjes en zusjes
ook mee dan?
In de kerk is iedereen welkom !!!

In de gezinsviering mogen kinderen voorlezen. De
gezinsvieringen worden ongeveer 10 keer per jaar
gedaan bij bijzondere feesten zoals Kerst en Pasen

Ook kun je de pastoor helpen tijdens de mis. Dat
zijn de misdienaars.

Als voorbereiding op de bijzondere feesten komen
we op de pastorie samen om te knutselen, praten,
oefenen en spelen met elkaar. Dit noemen we
“impulsavonden”

Om dit alles niet te vergeten krijgt ieder gezin een
kalender uitgereikt en word je thuis persoonlijk
uitgenodigd.

Zit er iets bij wat jouw leuk lijkt om te doen schrijf je
daar dan op in via het inschrijfformulier.
We zien je graag tijdens de gezinsviering.

Heeft deze folder je interesse gewekt dan kun je je via onderstaande inschrijfformulieren aanmelden.
Lever dit formulier in vóór
Ik wil me graag aanmelden voor:
o

Kleuterkerk

o

Jeugdkoor Triangel, (woensdag 18:30u – 19:30u Litserborg)

o

Misdienaar

o

Helpen tijdens de gezinsviering (voorlezen etc…)

Naam:………………………………………………………………..

Adres:………………………………………………………………….

Tel.nr:……………………………………………………………….

Leeftijd:…………………………………………………………………

Impuls avond
Lijkt het je leuk om mee te knutselen/ voorbereiden voor de gezinsviering, lever
dan vόόr ….r het onderstaand formulier in bij je leerkracht .
Je krijgt dan tijdig een uitnodiging thuisgestuurd voor de impulsavond.

Naam:…………………………………………………………
Adres:…………………………………………………………
Tel.Nr:…………………………………………………………

Leeftijd:…………………………………………………………..

(De 1e impulsavond vindt plaats op

Ouder(s)/ verzorger(s)
Vele handen maken licht werk! Tijdens de impulsavonden kunnen we extra hulp
gebruiken om de activiteiten goed te laten verlopen.
Vindt u het leuk om af en toe een keer te komen helpen geef dit dan hieronder
aan.

Ouder(s)/ verzorger(s) van…………………………………………willen graag een
steentje bijdrage tijdens de impulsavonden.



