
samen bij Maria  

kaarten maken met zang en muziek naar de St. Jan 

        

14.30 – 15.30 uur:  kaarten maken in het Sint-Janscentrum 
   Papenhulst 4 (zijstraat van Hekellaan) 

15.30 – 15.45 uur:  kinderprocessie, met muziek door  
   jeugdleden van harmonie St. Cecilia 

15.45 – 16.15 uur:  samen bidden voor zieke kinderen in de 
   mooie Mariakapel van de Sint-Jan  

 jij een ziek kind blij maakt met jouw kaart  

 je een ziek kind helpt met jouw gebed  

 samen bidden met Maria  
extra sterk is 

bidden voor zieke kinderen  

Leuk, gratis en een verrassing voor thuis  Heilige Maria, bid met mij voor ... 

    Aanmelden van een ziek kind, of meehelpen? 
     mail naar: denbosch@kinderenbiddenvoorkinderen.nl 
 

     Meer informatie en materialen voor thuis? 
    kijk op:  kinderenbiddenvoorkinderen.nl 

Kom je ook? 

 voor de 5e 
keer! 
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