De KinderVertelviering
Kinderen van jongs af op een vrije manier vertrouwd maken met de verhalende joodschristelijke en kerkelijke traditie betekent een ondersteuning bij de ontwikkeling van een
religieuze dimensie en een godsdienstige opvoeding.
Gemiddeld eens per maand worden er vieringen gehouden met de allerkleinste kinderen en
hun ouders, grootouders en andere belangstellenden. Spel, dans, verhaal, muziek, stilte,
gebed en symboolgebruik zijn vaste ingrediënten van deze vieringen.
De vieringen vinden gewoonlijk plaats op een zondagmiddag om 15.30 uur, tenzij anders
aangegeven.
Vanwege een goede toegang tot de verschillende vieringen begint de
kindervertelkerstviering op kerstavond 24 december om 17.00 uur.
De KinderVertelViering is een aanbod van de parochies Sint Maarten en Trinitas
Leidschendam Voorburg en parochie H. Bonifatius Rijswijk: rk Federatie Vlietstreek
Wilt u worden opgenomen in de mailinglist zodat u op de hoogte blijft van het aanbod, geef
uw adresgegevens aan ons door via parochie@sintmaarten-trinitas.nl ovv uitnodiging
kindervertelvieringen.

De vieringen in het seizoen 2017-2018
8 oktober 2017 15.30 uur Franciscusviering Het verhaal over Franciscus en de wolf wordt
verteld. Elk kind neemt een dierenknuffel mee. Tevens aandacht voor het Tau-symbool
12 november 2017 9.30 uur!! gemeenschappelijke Sint Maartenviering voor álle
leeftijden. Let op tijdstip!
24 december 2017 17.00 uur!! Kerstavond Vertelviering. Het kerstverhaal met kinderen
in beeld gebracht
25 december 2017 15.00 Kindje wiegen met pastoor Bakker in de H.H. Petrus en
Pauluskerk Leidschendam
25 december 2017 15.00 uur Kindje wiegen in de H.H. Benedictus en Bernadettekerk in
Rijswijk
7 januari 2018 15.30 uur Driekoningenviering met als afsluiting de verkiezing van de
koning van de dag
4 februari 2018 15.30 uur Viering rond verhaal van Jezus die opgenomen wordt in de
tempel. Met ‘lichtprocessie’.
11 maart 2018 15.30 uur De vastentijd wordt gevierd met het verhaal over Jona, de
onwillige profeet en de grote vis.
1 april 2018 Paastuinviering 11.00 uur Paastuinviering. Op paasmorgen zoekt Maria van
Magdala haar gestorven vriend Jezus. Na afloop eieren zoeken in de buitentuin!
27 mei 2018 15.30 uur Zacheusviering, ‘kom uit de boom….’
17 juni 2018 15.30 uur Afsluiting van het seizoen. Verhaal naar keuze.

