
Aanbod voor kinderen en jonge gezinnen 
Samen met je kinderen en samen met andere gezin-

nen je geloof vieren. Samen ontdekken wie Jezus is. 

De verhalen horen, bidden, zingen en spelen.  

Na de doop van je kindje is er voor iedere leeftijd 

een aanbod, in de vorm van vieringen en activitei-

ten. Kom je ook kijken en meedoen? 

www.lievevrouweparochie.nl 

Kom en zie! 
 Voor ouders 

Rond de voorbereiding van de sacramenten zijn er ou-

deravonden. Ouders geven dan aan dat ze het fijn vinden 

om ook over hun eigen geloof te spreken. Veel papa’s en 

mama’s zoeken naar manieren om hun geloof ook thuis 

door te geven aan hun kinderen. Laat het weten als jij 

daarover zou willen praten met andere ouders. 

Contact 

Parochiecentrum:  

Burgemeester Stulemeijerlaan 8  

4611 EE Bergen op Zoom T: 0164-233574 

E: info@lievevrouweparochie.nl 

W: www.lievevrouweparochie.nl 

F: facebook.com/lievevrouweparochie 

Diaken Anton Janssen, Eerste Communie & kinderen:  

antonjanssen@lievevrouweparochie.nl, 06-10578430 

Pastor Fredi Hagedoorn, Vormsel & tieners en jongeren:  

fredihagedoorn@lievevrouweparochie.nl, 06-27420542 

Data van alle activiteiten ver-

schijnen op de website, in de 

digitale nieuwsbrief en in een 

appgroep. Meld je daarvoor 

aan bij Anton of Fredi. 



Doop 

Door de doop ga je bij de kerk horen. Je wordt geze-

gend om te leven in het voetspoor van Jezus. Je kunt 

je pasgeboren kindje laten dopen. Of zelf op latere 

leeftijd katholiek worden. Doopvieringen zijn er iede-

re zondagmiddag in beide kerken.  

Peuter–/kleutervieringen              0 t/m 7 jaar en gezin 

“Geef mij je hand” 

Je eigen naam opplakken, een kaarsje aansteken, 

een dansje en een gebed. Elke peuter-/kleuterviering 

heeft dezelfde speelse opbouw. Na de viering is er 

ontmoeting voor ouders en een kleurplaat. Zeven 

keer per jaar op zondagochtend, 9.30 uur. 

Eerste Heilige Communie        Groep 4 

In de communie ontvangen we Jezus zelf. Als je je 

eerste communie doet, is dat groot feest. Ook jij 

mag nu delen van het Brood. Met een leuk pro-

ject bereid je je in een aantal thema ochtenden 

voor vanaf januari, in mei is de communievie-

ring. 

KinderWoordDienst           Basisschool 

Tijdens de zondagsviering ga je aan de slag 

met een Bijbelverhaal. Samen in gesprek, 

knutselen, tekenen of een spel doen. Om de 

week op zondag tijdens de viering van 11.00 

uur in de OLV van Lourdeskerk.

 

Voor gezinnen 

Er zijn verschillende gezinsvieringen. Met Kerstmis en 

Pasen zijn er extra activiteiten.  Denk aan het kerstkrib-

jes zegenen, kindje wiegen, Palmpaasstokken maken 

en de Paasactiviteit. Met verschillende ouders overleg-

gen we over een mogelijk nieuw aanbod. 

Misdienen             Na je communie 

In iedere viering zijn er misdienaars en acolieten, die de 

pastores helpen. Je draagt het kruis of een kaars. Je 

draagt op het juiste moment de kelk en de communie-

schaal aan. Als misdienaar heb je een belangrijke taak 

en je kan alles goed zien. Je dient één of twee keer per 

maand, afhankelijk van je eigen agenda. 

Vormsel                   Groep 8 

Bij het vormsel zet je zelf een eigen stap op de weg van 

je geloof, die je ouders voor jou zijn voorgegaan. Dat 

hoef je niet alleen te doen. In de vormselviering wordt 

je gezalfd met olie en ontvang je de kracht van de heili-

ge Geest. De voorbereiding start in september, het 

vormsel is in januari. 

Tieners en jongeren 

Na het vormsel kun je je aansluiten bij de tienergroep 

en is er een aanbod voor jongeren. 


