
www.kinderhoekrdk.nl

Jongeren InfoKinder Hoek

Rondom de Kerk - November | December 2020 25Rondom de Kerk - November | December 202024

Petra Tax (34)
Vrijwilliger Sint Joseph

Wat doe je?
Sinds 2014 ben ik betrokken bij de Catechese van 
de Goede Herder in Leiden. Vanaf oktober tot en 
met Pinksteren komen we drie keer per maand  
samen in vier ruimtes van de Josephkerk met in 
totaal 55 kinderen. Ik ben catechist in atrium II.

Hoe gaat dat in praktijk?
Ik begeleid de kinderen in de leeftijd van 6 tot 9 
jaar. Om 13.30 uur probeer ik er te zijn met mijn 
oudste vier kinderen. Ik zet de zaal klaar met  
behulp van een assistent. Om 14.00 uur komen de 
kinderen binnen. Ze gaan zitten op de plek waar 
hun map ligt. Vervolgens kiezen ze iets uit de kast 
om mee te werken. Dat kan zijn de maquette van 
Jeruzalem, de landkaart van Israël, de parabel van 
de Barmhartige Samaritaan, of een van de andere 
vele werkjes die gekozen kunnen worden. Hierbij 
begeleid ik de kinderen. Rond 15.30 uur hebben 
we een gezamenlijk gebed wat drie kinderen heb-
ben voorbereid. Hierna wordt er verder gewerkt. 
Om 16.00 uur stoppen we en gaan de kinderen 
weer naar huis.

Waarom doe je dit?
Ik kwam dit tegen in de parochie en wilde destijds 
mijn oudste dochter opgeven. De methode was 
nieuw voor mij. Ik heb er cursus voor gevolgd om 
catechist te worden. Niet alleen kinderen leren 
veel, maar ook ik heb ontzettend veel geleerd over 
het lezen en begrijpen van Bijbelverhalen,  
de Sacramenten en de relatie tussen parabels en 
de Sacramenten.

Wat drijft je?
Het is een prachtige catechesemethode voor kin-
deren. Ik hoop en bid ervoor dat de kinderen wor-
den geraakt door Jezus en ons mooie geloof mid-
dels het werk in het atrium. Daarnaast geniet ik 
zelf ook enorm van de onbevangenheid en  
puurheid van de kinderen.

Activiteiten voor jongeren 
in de komende tijd 

Op zaterdag 31 oktober is 
weer de eerste bijeenkomst 
van de tienergroep TEEN van 
dit seizoen. Vanaf dit jaar 
wordt de tienergroep getrok-
ken door Pauine Buirma en 
Maarten Klink in samen-
werking met kapelaan Boris 
Plavčíc in overleg met pastoor 
Smith. We starten de 31e rond 
16.30 uur en houden rekening 
met de coronamaatregelen. 
Laat weten via de mail of in 
de Whatsappgroep of je komt! 
De data voor het hele sei-
zoen zijn nu bekend. Voor de 
komende tijd zijn dat 22 no-
vember van 17.00 tot 21.15 en 
9 januari van 16.30 tot 21.15. 
Kijk voor het laatste nieuws 
op www.rkjleiden.nl/tiener-
groep. Iedereen is welkom!

Student Telefoon Support
De pandemie heeft ons leven in de 
greep. We moeten ons heroriënteren. 
We moeten een dagelijks ritme  
vinden dat ons houvast geeft, en een 
manier vinden om in verbinding te 
blijven met dege-
nen die belangrijk 
voor ons zijn. Hoe 
kom je deze tijd 
goed door? Hoe 
zorg je voor jezelf 
en voor vrienden 
en familie? Mis-
schien kun je ont-
dekken wat echt 

van belang is voor je en wat je voldoe-
ning geeft. Iedere dag is er telefo-
nisch spreekuur van 16.00 tot 18.00 
uur en van 20.00 tot 22.00 uur via 
071 744 01 68, ook in het weekend. 

Je krijgt een van 
de Delftse, Leidse 
of Rotterdamse 
studentenpastores 
aan de lijn. Chat of 
mail je liever, kijk 
dan even op www.
rapenburg100.nl. 
Samen komen we 
deze tijd wel door.

R
on

dom de Vrijw
illig

ers

Deze mooie tekeningen en veel meer kleurplaten en projecten zijn op onze website te vinden:

B E R G R E D EDE

Lieve God, 
ik ben dankbaar dat ik sterk en gezond ben.

Ik ben dankbaar voor mijn familie en vrien-

den en voor al het goede dat je me geeft.

Bedankt dat je van me houdt.

Hoe kan ik dankbaar zijn?
Je kunt iemand een kaart, mail of whatsapp sturen om 
voor een cadeau of goede wensen te bedanken. 

Je kunt dankbaar zijn voor je eten, omdat je weet dat op 
deze aarde veel mensen wonen die honger lijden. 

Je kunt dankbaar zijn dat je een dak boven je 
hoofd hebt, want er zijn in Nederland en in de 
hele wereld veel mensen die dakloos zijn.

Je kunt dankbaar zijn voor je 
familie en vrienden die van 
je houden.

De tien melaatsen

Androcles 
en de dankbare leeuw
De Romeinse slaaf Androcles was  
weggerend van zijn gemene meester. 
Diep in het bos vond hij een grot en 
ging slapen. Maar plotseling, vanuit de 
grot, kwam er een leeuw te voorschijn. 
Androcles was bang. “De leeuw gaat me 
zeker opeten!”, dacht hij. Maar de leeuw 
keek naar Androcles en hield zijn grote 
poot omhoog. In zijn poot was een grote 
doorn! De leeuw had veel pijn. Androcles 
had medelijden met hem en voorzichtig 
trok hij de doorn uit de poot. De leeuw 
was heel dankbaar en likte zijn gezicht.
Jaren later werd Androcles door zijn 
meester opgepakt en als straf voor de 
leeuwen gegooid. De kooi ging open en 
een grote leeuw kwam eruit. Maar hij 
viel Androcles niet aan. Hij ging bij hem 
zitten en likte zijn gezicht. Het was zijn 
leeuw! De keizer was zo ontroerd dat hij 
Androcles én de leeuw hun vrijheid gaf. 
En samen leefden ze lang en gelukkig.

In de tijd van Jezus waren er heel veel ziektes. Een 
van de meest gevreesde ziektes was melaatsheid. Ie-
dereen ging uit de weg als een melaatse in de buurt 
was. Melaatsen mochten niet meer bij hun familie 

blijven maar moesten eenzaam en ellendig bui-
ten de stad wonen. Pas als 

de priester zag dat je huid 
weer rein was, kon je weer 

terug. Op een dag was Je-
zus op reis. Hij ging langs 

een dorp waar tien melaat-
sen op Hem stonden te wach-
ten. De melaatsen bleven op 

afstand en riepen: “Jezus! Meester! Help ons!”
Toen Jezus hen zag had Hij medelijden met hen. 
Hij zei: “Ga naar een priester. Die zal vaststel-
len dat jullie gezond zijn.” De melaatsen deden 
wat Jezus zei en onderweg ontdekten ze dat ze 
helemaal genezen waren. Wat waren ze blij!
Eén van de tien, een vreemdeling, ging terug 
naar Jezus. Hij zong en hij dankte God met 
een luide stem. Hij knielde voor Jezus om Hem 
te bedanken. Jezus zei: “Waar zijn de andere  
negen? Ben jij de enige die terugkomt om God 
eer te brengen?” Toen zei Hij vriendelijk tegen 
de man: “Sta op! Uw vertrouwen is uw redding!”

Persoonlijk 
gesprek
Als je iemand zoekt die met 
jou een moment stil wil staan 
bij hoe het met je gaat en wat 
je bezighoudt. Of als je samen 
iemand je gedachten of gevoe-
lens wil ordenen, persoonlijke 
(levens)vragen of dilemma’s 
bespreken, neem dan contact 
op met het team van Rapen-
burg 100. De pastores nemen 
de tijd voor een persoonlijk 
gesprek met je op de hoge-
school, op de universiteit, 
op Rapenburg 100 of online. 
Neem gerust contact op met 
Rob of Claudia. Meer info op 
www.rapenburg100.nl.

Bij al die bijeenkomsten kun je  
ervaren dat je niet de enige bent die 
gelooft, maar dat er meer jongeren 
zijn die dat ook doen. 

Verder staat in november en  
december DiaconAction op het pro-
gramma, waarbij tieners en jongeren 
worden uitgedaagd om een diaco-
nale activiteit te doen in hun eigen 
omgeving. Vooral activiteiten voor 
ouderen staan al in de steigers. 
En in de zomer zijn er weer zomer-
kampen voor kinderen, tieners en 
jongeren. Dan kunnen ze leeftijds-
genoten spreken over geloof, over 
de vragen waar ze mee rondlopen en 
ervaringen die ze hebben. Meld je 
aan bij de whatsappgroep van jon-
gerenpastoraat van het bisdom via 
d.buhler@bisdomrotterdam.nl!

Ons bisdom heeft 
een heel pakket aan 
jongerenactivitei-
ten samengevat in 
de ‘Kalenderkaart’.

Het is belangrijk dat 
jongeren elkaar kunnen 
ontmoeten. In de  
periode van corona is 
dat niet mogelijk ge-
weest, maar hopelijk 
kan dat in de (nabije) 
toekomst wel weer. Tour of Faith 
met bisschop Van den Hende is ook 
gepland: met maaltijd en na de Eu-
charistieviering catechese van de 
bisschop. Zo kunnen jongeren el-
kaar ontmoeten en zich verdiepen 
in geloof. Heel bijzonder is de WJD@
Home van 29 tot en met 31 januari 
op Ameland, een landelijke ontmoe-
ting voor jongeren tussen de 15 en 
30 jaar. Dus zowel voor jongeren die 
in deze mini-WJD alvast de sfeer van 
de grote WJD willen proeven en voor 
jongeren die al vaker mee geweest 
zijn naar de WJD. Tijdens deze dagen 
vieren we samen Eucharistie, is er 
catechese van de bisschoppen en zijn 
er lezingen en workshops. Met de 
zee en het strand op een steenworp 
afstand. Kortom, een heel weekend 
lang om je te verdiepen in je geloof. 

Dankbaar zijn
Wij zijn dankbaar als wij 

waarderen wat anderen 
voor ons doen. Vooral God doet elke 

dag wonderbare dingen voor ons. 
Maar vaak staan wij er niet bij 
stil. Soms zeuren wij over wat wij 

niet hebben in plaats van dankbaar 
zijn voor wat we wél hebben. Jezus zei: Maak je geen 
zorgen. Je hemelse vader weet wat je nodig hebt! 

Gelukkig, 
             door  d an kbaar  te  z ijn!
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