
 

NIEUWSBRIEF KINDERKERK HEILIGE GEEST PAROCHIE DELDEN  
 
Januari 2019 
 
Voor jullie ligt de derde nieuwsbrief met interessante berichten over 
en voor kinderen in de kerk. We proberen die vieringen en activiteiten 
uit te lichten die in Delden plaatsvinden en waar ook aan de kinderen gedacht is. In deze editie 
kijken we vooruit naar de activiteiten van komende maand. Daarnaast blikken we terug op de 
afgelopen maand. Zie bijlage voor de terugblik met foto's en volledige weergave van de 
nieuwsbrief. 

Kinderwoorddienst tijdens eucharistie op zondag 
Vanaf heden is er om de week een eucharistieviering op zondag in Delden. Tijdens deze viering op 
zondag is er voor de kinderen een Kinderwoorddienst voor alle kinderen van de basisschool. 

Lezers gezocht 
Wij zoeken nog kinderen die het leuk vinden om tijdens een viering iets te lezen of zoals vanavond om 
mee te doen. Jullie kunnen je opgeven per mail (kinderkerkdelden@gmail.com) 

Hulp gezocht voor de vieringen van Kinderkerk 
Ook zoeken wij nog mensen die het leuk vinden om samen met ons vanuit de kinderkerk vieringen te 
helpen organiseren. Jullie zijn meer dan welkom. Waarbij ieder op zijn eigen wijze een bijdrage zou 
kunnen leveren. Voor meer informatie of opgave zijn wij per mail 
bereikbaar. (kinderkerkdelden@gmail.com) 

Nieuwe leden Kinderkoor 
We zijn trots op ons kinderkoor. Het kinderkoor is afgelopen tijd behoorlijk gegroeid en er kunnen 
natuurlijk nog meer kinderen bij! Dus zit je op de basisschool en houd je van zingen? Dan ben je van 
harte welkom om vrijblijvend een keer mee te repeteren op maandagmiddag. Neem hiervoor contact op 
met Maaike Dessens. (maaike.dessens@gmail.com) 

Met vriendelijke groet, 

 

Kinderkerk Heilige Geest Parochie Delden  

 
AGENDA JANUARI – Kinderkerk Heilige Geest Parochie 

 
Zaterdag 12 januari 19:00 Eucharistieviering, pater Van der Vegt 
Het kinderkoor zingt tijdens deze viering. 
 
Zondag 20 januari 09:00 Kleuterkerk 
Kleuterkerk is een speciale viering, bedoeld voor jonge kinderen om op hun eigen niveau kennis te 
maken met geloven. Jullie zijn allemaal welkom en neem je familie mee ! 
 
Zondag 20 januari 10:00 Oecumenische viering, pastor Zoet en Ds Juijn 
Tijdens de viering is er een kinderwoorddienst of kindernevendienst. 
 
Zondag 3 februari 09:30 Eucharistieviering, pastoor Oortman 
Tijdens de viering is er een kinderwoorddienst voor de kinderen. 
Kinderwoorddienst en Blasiuszegen 
 
11.00 uur Onthulling van de Blasiussteen 
Koffie na afloop! 

 

mailto:kinderkerkdelden@gmail.com


 
TERUGBLIK DECEMBER – Advent, kerst en 3 koningen 

 
Advent en Kerst 
Voor Advent en Kerstmis hadden we een doorlopende verwerking aan onder de titel “Op weg naar 
het Koninkrijk”. 
     

  

 
24 december kerstviering olv pastoor Oortman met medewerking van het kinderkoor. 
 
“Een prachtige viering waarbij de communicanten van 2018 kindje Jezus in processie naar voren 
brachten. Ook hielpen zij met de voorbeden en het klaarmaken van de tafel.” 

 
 
26 december - Kindje wiegen, kleuterkerkviering 
Tijdens Kindje Wiegen wordt het kerstverhaal verteld en nagespeeld en worden er natuurlijk 
kerstliedjes gezongen. “De viering was leuk. Nieuwe gezichten en best veel kinderen en 
belangstellenden.” 

  
 



     
 
 
Zondag 6 januari 2019, 9.30 uur - Drie Koningen in processie tijdens themaviering 
 
Maar liefst 24 kinderen gingen vanuit de Heilige Blasius 
tijdens de eucharistieviering mee naar de themaviering in 
het Parochiehuis. De themaviering werd voorgegaan door 
pastor Ogink. 
“Femke, Afram en Chris werden verrast met een boon in hun 
cakejes. Zij mochten daarom verkleed als koningen gaan. De 
koningen droegen de prachtige geschenken voor het kindje 
Jezus. Mirre Wierook en Goud.”  
 
“In processie liepen alle kinderen al zingend naar de kerken vervolgens naar de kapel van het 
Elisabeth. Aldaar zongen de kinderen liedjes en gaven de wenssterren aan de ouderen. De 
kinderen vonden het fijn om wat te kunnen geven en de bezoekers van de kapel vonden het 
prachtig dat de kinderen een bezoekje aan de kapel.” 
brachten. Na afloop was er de nieuwjaarsreceptie in het Parochiehuis voor alle parochianen van 
de Heilige Geest Parochie.  

 

 

 
 


