
NIEUWSBRIEF KINDERKERK HEILIGE GEEST PAROCHIE DELDEN 

Maart 2019 - Vieringen, Wandeling en Inspiratie-avond 

Voor jullie ligt de nieuwsbrief met interessante berichten over en voor 

kinderen in de kerk. We hopen jullie te mogen verwelkomen! 

Met vriendelijke groet, 

Kinderkerk Delden 

 

AGENDA Maart – Vieringen, Wandeling en Inspiratie-avond 

Zondag 3 maart 09.30 uur Eucharistieviering, pastoor Oortman 

Tijdens de viering is er een kinderwoorddienst. 

Woensdag 6 maart 19.00 uur Eucharistieviering, pater Van der Vegt 

Aswoensdag 

Zaterdag 19.00 uur Gezinsviering / Eucharistieviering, pastoor Oortman 

Deze viering is ook speciaal op gezinnen gericht. 

Zondag 17 maart 09.00 uur 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 17 maart 09.30 uur Eucharistieviering, pastoor Oortman 

Tijdens de viering is er een kinderwoorddienst. 

Zondag 24 maart, 10.00 uur - EEN ZONDAGSE VIERING, MAAR DAN ANDERS: SAMEN WANDELEN 

Verzamelen bij de Schoapskooi in het Twickelse Bos. 

Pastor Henk Ogink / Kinderkerk 

Op de eerste zondag van de lente 24 maart organiseert de kinderkerk Delden een speciale wandeling 

gericht op ouders en kinderen, grootouders en andere belangstellenden. We beginnen bij de 

Schaapskooi van Twickel. Na het verhaal van Jezus over hoe Hij als de Goede Herder de deur is van 

de schaapskooi, gaan we in gezinsverband of in kleine groepjes aan de wandel het bos in. U krijgt een 

paar kaarten mee met vragen om onderweg met elkaar te bespreken in Gods mooie schepping. 

We hopen de route zo uit te zetten, dat we onderweg ook ‘Maria in de boom’ mogen begroeten. 
Wandel mee en welkom zondag 24 maart om 10.00 bij de Schaapskooi op Twickel ! 

Woensdag 27 maart om 20.00 uur: Inspiratie-avond “Opa’s en Oma’s verenigt u!” 

Locatie: Parochiehuis  

Pastor Henk Ogink / Kinderkerk 

Na een vruchtbare avond in oktober omtrent Kind en Geloof is een aantal acties gekomen waaronder 

een vervolgavond over ditzelfde thema ‘KIND en GELOOF’ alle opa’s en oma’s uit te nodigen onder 
het motto: ‘Opa’s en Oma’s verenigt U!’   



Help en denk mee over nieuwe mogelijkheden, waarin kinderen kunnen kennismaken met 

persoonlijk geloof. Het geloof voor veel ouderen zo dierbaar en waar veel ouders zichzelf wat 

verlegen mee voelen. Kortom ouders en grootouders, maar ook andere belangstellenden welkom op 

de 2e inspiratieavond over KIND en GELOOF op 27 maart in het parochiehuis om 20.00 uur.  

 

Mededelingen en oproepen Kinderkerk 

Lezers gezocht 

Voor de viering van 9 maart kun je je nog aanmelden als lezer. Jullie kunnen je opgeven per mail 

(kinderkerkdelden@gmail.com) 

Hulp gezocht voor de vieringen van Kinderkerk 

We vinden het belangrijk elkaar te ontmoeten in de kerk. Niet alleen in de vieringen, maar ook 

daarbuiten, daarom willen we graag een activiteit voor de zomer organiseren voor de kinderen in de 

kerk. Wie vindt dit ook een leuk idee en helpt graag bij de organisatie? Jullie kunnen je opgeven per 

mail (kinderkerkdelden@gmail.com) 

Nieuwe leden Kinderkoor 

Wil je weten hoe het is om mee te zingen in het Kinderkoor? 

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) 
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