
Landelijk actief
 
Om meer kinderen te kunnen bereiken is in oktober 
2012 het Landelijk Projectteam KBVK opgezet, met 
momenteel leden uit Den Bosch, Roermond, Rotterdam 
en Zeist. Dit team werkt aan nieuwe vormen voor 
activiteiten en materialen, ontwikkeling en uitbreiding 
van de website, PR en regionale uitbreiding in 
samenwerking met bisdommen en parochies.
Nieuwe leden uit alle regio´s zijn van harte welkom!

 
 

    

diverse kinderactiviteiten

Mail voor meer informatie of materialen naar: 
kinderenbiddenvoorkinderen@gmail.com 
Contactpersoon: Marjolein Heijs - Niessen

De voorbereidingen voor een rechtsvorm 
met ANBI-status zijn in gang gezet.  
Zie website voor informatie over donaties.

De Nederlandse bisschoppen steunen KBVK

laagdrempelige kinderactiviteiten  
voor parochie en gezin 

Kijk op  www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl 
voor voorbeelden, materialen en downloads

       
Bijvoorbeeld: kaarten maken voor zieke kinderen



Wat is Kinderen bidden voor Kinderen? 

Een in 2009 gestart initiatief om kinderen te leren dat 
je altijd kunt bidden voor iemand die het moeilijk heeft. 

Hiertoe is een model ontwikkeld voor laagdrempelige 
activiteiten met kinderdiaconie  (bijv. kaarten maken 
voor een ziek kind) en/of samen bidden bij en met 
Maria op een kindvriendelijke manier.

Bijvoorbeeld: kinderrozenkransgebed

Kijk op www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl voor 
verslagen van meer dan 30 succesvolle eigentijdse 
projecten, die u vast op ideeën brengen om in uw 
parochie een succesvolle activiteit te organiseren.   
Dankzij de materialen die u kunt downloaden en naar 
wens aanpassen, is de organisatie eenvoudig en snel.  

Via deze website maakt Kinderen bidden voor Kinderen 
de opgebouwde expertise over parochiegrenzen 
heen beschikbaar. Graag vermelden wij ook uw lokale 
uitwerking om weer andere parochies te inspireren.

Waarom Kinderen bidden voor Kinderen? 

Juist  kinderen  zijn  van nature ontvankelijk voor geloof. 
Jonge ouders vinden het echter moeilijk het geloof door 
te geven aan hun kinderen. Daarom is het goed hen 
hierin te ondersteunen op een eigentijdse manier. 

Activiteiten van Kinderen bidden voor Kinderen kunnen 
een bijdrage leveren aan de Nieuwe Evangelisatie:  

• kinderen leren wat bidden is en als basis het 
 kruisteken, het Onze Vader en het Weesgegroet
• de belangrijkste verhalen van het Evangelie komen 

tot leven door de overwegingen en afbeeldingen 
van de Geheimen van de Rozenkrans 

• diaconie en gebed komen samen in concrete activi-
teiten voor kinderen die het moeilijk hebben

• zieke kinderen en hun ouders ervaren dat er door 
Katholieke kinderen aan hen gedacht wordt

Maria is de beste voorspreekster  
en de kortste weg naar Jezus.  
 
Maria heeft herhaaldelijk juist aan 
kinderen gevraagd om te bidden. 
Zoals in Lourdes en Fatima:  
“bid dagelijks de Rozenkrans”. 

Het Weesgegroet leren is een start.


