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Parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart 

Parochie Heilige Geest 

Rijen, Hulten en Molenschot 

  NIEUWSBRIEF GEZINSKERK 
 

UITNODIGING 24 DECEMBER 2016 
‘Kinderkerstviering’ 
 
Hoera! 

De allerliefste baby van de hele wereld 

wordt geboren! 

 

24 december mag je komen 

om bij zijn ogen weg te dromen 

van een wereld vol van vree 

kom naar het kind en doe mee 

 

Op deze avond komen 

we samen in de kerk.  

We luisteren naar het  

verhaal van de geboorte  

van Jezus. Iedereen die  

de ster zag, ging op weg  

naar het kind. Samen  

met alle kinderen in de 

kerk beelden we het verhaal uit.  

Wie wil, mag verkleed komen als herder, 

koning of engel. In deze gezinsviering zin-

gen en bidden we en delen samen het 

brood van Jezus. 

Tot slot hangen de kinderen een ster op  

met een kerstwens. 
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VIERINGEN 
 

zaterdag 24 december 
 

17.00 uur: Maria Magdalenakerk Rijen,  

Communieviering 
 

17.00 uur: Laurentiuskerk Dongen,  

Eucharistieviering 
 

19.00 uur: Annakerk Molenschot,  

Communieviering 
 

 

Iedereen van harte welkom! 

werkgroep Gezinskerk 

AGENDA GEZINSKERK 
 
15 JANUARI 2017 
‘DOOP VAN JEZUS’ 
(RIJEN) 

 
12 FEBRUARI 2017 
‘FEEST’ 
(DONGEN) 

 
12 MAART 2017 
‘WAAR BEN JE VEILIG?’ 
(RIJEN) 



 

 

 

 
 
 

Contactgegevens:  
Dongen:       Rijen: 
E-mail: gezinskerk@parochiedongen.nl    E-mail: gezinskerk@parochieheiligegeest.nl 
Telefoon: 0162 312561      Telefoon: 0161 222833 

Bezoek onze facebookpagina     Gezinskerk in Rijen en Dongen  
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De meneer zette die in elkaar. De kinderen 
mochten kiezen op welk lichaamsdeel we 
het hartje plaatsten. 
  

 
De ouders luisterden naar een verhaal over 
hoe elk deel van het lichaam met elkaar 
verbonden is. Aan het einde mocht ieder-
een een kaarsje aansteken en gingen we 
limonade en koffie drinken en koeken eten. 
 
Ten slotte stak iedereen een kaarsje aan 
waarbij er gezongen werd. En na afloop 
dronken we koffie en limonade.” 
 
Verslag van één van de kinderen. 

ZONDAG 6 NOVEMBER 

‘Handen en voeten: samen één!’ 

“We deden onze jassen uit en gingen 
naar binnen. We begonnen om in een 
kring te zitten. De mevrouw vertelde dat 
we op moesten staan en onze ogen dicht 
moesten doen en op het voelen van on-
ze lichaamsdelen moesten letten.  
 
 

 
 
Daarna gaan de ouders en kinderen uit 
elkaar. De kinderen gaan spelletjes of 
tekeningen maken. Het eerste spelletje 
was dat een duo met elkaar moest sa-
menwerken. De een deed een blinddoek 
om en pakte ook een paar blokjes. De-
gene met de blinddoek moest een toren-
tje bouwen die de andere had verzon-
nen. Het tweede spelletje was dat we 
met elkaar een knoop moesten maken 
en uit elkaar moesten proberen te ko-
men.  
 
Daarna gingen we een knutselwerkje 
maken. We mochten daarbij een hartje 
met je hobby’s maken. Ook maakten we 
een pop met verschillende lichaamsde-
len en kleurden we die in.  
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