Kinderen bidden voor Kinderen

Wat is Kinderen bidden voor Kinderen?
Een stichting die zich, samen met vrijwilligers en in samenwerking met parochies en bisdommen, inzet om kinderen
te laten ervaren wat bidden is en hen te motiveren om dit te (gaan) doen.

Waarom is Kinderen bidden voor Kinderen opgezet?
Een relatie zonder communicatie bloedt dood. Ook voor de relatie
met God is communicatie belangrijk. In deze tijd wordt veel kinderen
niet meer geleerd om te bidden.
Het vertrouwvol gebed van kinderen is bovendien extra krachtig.
Maria vraagt bij haar verschijningen juist ook aan kinderen om te
bidden.
Bidden kun je ook doen voor een ander. Dat is een vorm van naastenliefde die altijd en overal mogelijk is.

Kinderen bidden voor Kinderen wil een bijdrage leveren door laagdrempelige activiteiten en materialen te
ontwikkelen voor parochies, scholen en thuis. Mede doordat parochies gebruik kunnen maken van een reeds
uitgewerkt concept en van materialen om te downloaden, ligt de drempel voor organisatie relatief laag.
Sinds de start in 2009 zijn er zo´n 40 activiteiten georganiseerd.

Wat is het concept van Kinderen bidden voor Kinderen?
Laagdrempelige, horizontale (op mensen gerichte) ingang:
een leuke kindvriendelijke activiteit, zoals samen kaarten maken voor zieke
kinderen. Een eenvoudig diaconaal element dat jong en oud aanspreekt.
Verticale (op God gerichte) vervolgstap:
op kindvriendelijke manier samen bidden met Maria voor deze kinderen.

Persoonlijke betrokkenheid van kinderen én waarborgen van privacy door gebruik van voornamen

Op de pagina Bid voor een kind staan de voornamen van kinderen voor wie gebed gevraagd wordt.
Kijk eens op de pagina Activiteiten voor de verschillende manieren waarop het concept intussen is uitgewerkt.
Het concept laat zich eenvoudig vertalen en de uitvoering is flexibel aan te passen aan lokale mogelijkheden.

Hoe ziet de organisatie eruit?
De lokale organisatie van een kinderactiviteit wordt gedaan door de parochie. Denk hierbij aan het uitnodigen van
kinderen uit de parochie of van een naburige school; afspraken met de pastoor, de koster en eventueel een aantal
muzikanten. Het is afhankelijk van het type activiteit of het meer dan 1-2 uur voorbereidingstijd kost.
Algemene ondersteuning bij het opzetten van een activiteit o.b.v. het concept van Kinderen bidden voor Kinderen
wordt geboden door vrijwilligers van het Landelijk Ontwikkelingsteam. Zij kunnen ook aangeven hoe een activiteit
succesvol zal zijn. Op de pagina Materialen vindt u kant-en-klare materialen om de downloaden, die naar wens nog
verder aan te passen zijn.
Het Landelijk Ontwikkelingsteam bestaat momenteel uit 7 vrijwilligers. Vier daarvan ziet u hieronder:

De vrijwilligers wonen verspreid door het land, en zijn veelal tevens werkzaam als vrijwilliger in hun parochie.
De website wordt beheerd door rk.activiteiten.nl. De website vervult een spilfunctie door de opgebouwde expertise en
materialen beschikbaar te maken over parochiegrenzen heen. Suggesties zijn altijd van harte welkom.

Versterking van dit team is zeer gewenst! Voor ondersteuning in nieuwe regio´s, voor de redactie van artikelen op
onze website, voor het schrijven van een persoonlijke mail aan kinderen of ouders die contact met ons opnemen,
voor illustraties, voor het ontwikkelen van nieuwe materialen etc. etc. Neem voor meer informatie contact op met
Marjolein via info@kinderenbiddenvoorkinderen.nl
De stichting zetelt in ’s-Hertogenbosch. Oprichtingsdatum: 13 mei 2013.
De Commissie van Aanbeveling wordt gevormd door ambassadeurs, onder wie Mgr. Hurkmans, Mgr. Mutsaerts en
Antoine Bodar. De Bisschoppenconferentie heeft in september 2012 uitgesproken zeer positief te staan ten aanzien
van dit nieuwe initiatief.

Kinderrozenkrans maakt bidden concreet en brengt het Evangelie tot leven
Anders dan volwassenen, hebben kinderen geen enkel beeld van het Rozenkransgebed. Voor vrijwel alle kinderen is
het nieuw. De kinderrozenkrans blijkt een aansprekende manier van bidden. Waarom?


aansluiting bij wat kinderen eventueel al wel kennen: handen vouwen, het kruisteken, het Onze Vader



de Geheimen van de Rozenkrans vertellen beeldend de belangrijkste gebeurtenissen in het leven van Jezus en Maria



actieve betrokkenheid tijdens het gebed (zingen,, hardop samen bidden, voorlezen, rozen voor Maria, kaarsen
aansteken, de afbeeldingen van de Geheimen, de kraaltjes van een rozenkrans tussen de vingers)



concrete aanleiding om te bidden, vanwege de persoonlijke betrokkenheid bij het kind waarvoor een kaart is gemaakt



de persoon van Moeder Maria die zeer toegankelijk is



indrukmakende locatie die een Mariakapel voor kinderen is met het beeld van Maria en vele kaarsjes en bloemen



kindvriendelijkheid door het bidden van 3x een Wees gegroet Maria i.p.v. 10x per Geheim

kinderrozenkrans
Wij ervaren het als een missie om kinderen (en hun ouders) in Nederland op een eigentijdse, kindvriendelijke manier
kennis te laten maken met het bijzondere en zeer krachtige Rozenkransgebed.
Kent u dit gebed niet? Kijk dan op de pagina Rozenkrans en probeert u de Online Rozenkrans eens.

Een kleine selectie van parochies met positieve ervaringen

Meer informatie, deelname of steun?
Graag geven wij u meer informatie over de mogelijkheden voor uw parochie of school; over het bidden met kinderen
voor kinderen die het om welke reden dan ook nodig hebben; over de steun die u kunt bieden in de vorm van inzet
van uw talenten of in de vorm van een aftrekbare gift.
Neem voor al uw vragen of opmerkingen contact op met Marjolein via info@kinderenbiddenvoorkinderen.nl

