
 

  

RK aanbod voor gezinnen: In deze folder 

staat het complete aanbod voor gezinnen in de 

RK parochiekern Wassenaar.  

Hoe neem je de kinderen mee in het 

geloof? Hoe leren ze God kennen? Hoe zet je 

de deur open om met God op weg gaan? Dat 

Hij hun richtingwijzer, bron en steun kan zijn 

in het leven van alledag en bij de belangrijke 

gebeurtenissen in het leven als huwelijk, 

geboorte van kinderen, ziekte en dood? Hoe 

geef je ze mee dat ze geliefd zijn en dat ze 

geroepen zijn om hun steentje bij te dragen 

aan een betere wereld?  

De geloofsopvoeding is een uitdaging! 

Samen naar de kerk gaan is daar een 

wezenlijk onderdeel van. Hopelijk weten ze de 

kerk de rest van hun leven terug te vinden als 

thuisbasis waar ze ook ter wereld zijn. Het 

meebeleven van het kerkelijk jaar is een heel 

concrete manier om met Jezus op weg te gaan. 

In de kerk ontmoeten ze ook andere gelovige 

kinderen. 

Rust, stilte en bezinning: Samen als 

gezin naar de kerk gaan is ook even loskomen 

van de dagelijkse hectiek en alle dingen die op 

ons afkomen. Het is tijd voor rust, stilte en 

bezinning. Natuurlijk moeten de kinderen de 

rust, stilte en inkeer oefenen en dat is ook niet 

erg; geen stress als ze niet rustig zijn!  

Quality time voor het gezin: Samen naar 

de kerk gaan = quality time voor het gezin en 

ook quality time voor jezelf: quality time met 

God. Dit is echt anders dan de quality time 

met de andere goede dingen van het leven. 

Tijd met God is gegarandeerd heilzaam, in 

zoveel opzichten. 
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Gezinszondag met 

kinderwoorddienst: Lukt het niet 

altijd om elke week met het gezin naar 

de kerk te komen?  We hopen in elk 

geval op jullie komst op de vaste 

gezinszondag op de tweede zondag 

van de maand. Zo kunnen de gezinnen 

elkaar met regelmaat ontmoeten. Op 

die zondagen hebben de kinderen een 

gedeelte van de Mis hun eigen 

kinderkerk (kinderwoorddienst). We 

bidden, lezen uit het Evangelie en 

knutselen. We hebben twee groepen: 

voor kinderen van groep 1 t/m 3 en 

voor kinderen vanaf groep 4. Na de 

voorbeden komen ze terug in de kerk. 

Gezinsviering: Toegankelijke 

(Eucharistie)viering voor en met 

kinderen 

Kidsdiaconie & catechese: 

Deze projecten zijn een mix van 

(thuis)catechese voor de kinderen en 

diaconie op kinderniveau. Zowel 

gevers als ontvangers beleven er 

vreugde aan. Zo zijn we samen echt 

Kerk: een netwerk van liefde. Ook als 

je niet (vaak) naar de kerk komt, ben 

je zeer welkom om hieraan mee te 

doen tijdens de Advent, de Goede 

Week en/of de Mariamaand mei. 

Eerste H. Communie (EHC) en 

H. Vormsel: Kinderen vanaf groep 4 

kunnen meedoen aan het project ter 

voorbereiding van de EHC.  

EHC aanmeldavond voor ouders:  

22 september. Kinderen vanaf groep 8 

zijn welkom om mee te doen aan het 

project ter voorbereiding van het  

H. Vormsel. Aanmelden en info: 

gezinskerk-wassenaar 

@parochie-augustinus.nl 

Misdienaren: Kinderen vanaf groep 

4 zijn welkom om misdienaar te 

worden. We hebben een heel fijne 

groep misdienaren en met regelmaat 

hebben die ook leuke activiteiten 

samen. 



 

 

Kijk voor het  

actuele overzicht van  

onze activiteiten op website: 

bit.ly/Gezinskerk-agenda, of scan de QR code 

 

Of wordt lid van de 

whatsappgroep “Gezinskerk 

Wassenaar” via deze link: 

bit.ly/Gezinskerk-Wassenaar, of 

scan of upload deze QR-code met 

de WhatsApp-camera om deel te 

nemen aan deze groep: 

Alle gezinsactiviteiten in het schooljaar 

2022/2023 op een rij 
 

Gezinnen met kinderen zijn welkom! 

Gezinnen met kinderen zijn altijd van harte welkom in 

onze Sint Willibrorduskerk. Wees als ouder(s) 

ontspannen. Geen stress als de kinderen geluid maken 

of bewegelijk zijn. Het zijn kinderen; naar de kerk gaan 

moet je oefenen. De kerk- en voorgangers weten dat en 

zijn alleen maar heel blij met jullie komst! 

 

Sep 
zo 11 09.30 uur St. Willibrordus  

Gezinszondag - Thema: De verloren zoon 

Terugkomviering EHC lichting 2022 

Do 22 20.00 uur Sloep  Aanmeldavond EHC lichting 2023 

Okt zo 9 09.30 uur St. Willibrodus  Gezinszondag - Thema: Engelen 

Nov 
zo 13 09.30 uur St. Willibrordus  Gezinszondag - Thema: H. Willibrord 

zo 27  Thuis  Start kidsdiaconie Advent 

Dec 

* De hele Advent * Thuis  Advent & Kidsdiaconie project 

zo 11 09.30 uur St. Willibrordus  Gezinszondag – Thema: Advent 

zo 18 11.00 uur St. Willibrordus  
Oefenen kerstkoor - gelegenheidskoor voor  

(groot)ouders en (klein)kinderen 

za 24 19.00  uur St. Willibrordus  Gezinskerstviering 

Jan zo 8 09.30 uur St. Willibrordus  
Gezinszondag - Thema: H. Doopsel 

Na afloop van de viering: Naspelen H. Doopsel bij doopvont 

Feb zo 12 09.30 uur St. Willibrordus  Gezinszondag - Thema: Doop van de Heer 

Mrt 
zo 12 09.30 uur St. Willibrordus  Gezinszondag - Thema: Veertigdagentijd 

vr 31 15.15 uur Sloep  Alle kinderen kunnen een palmkruis versieren 

Apr 

zo 2 09.30 uur St. Willibrordus  
Palmzondag, feestelijke intocht met palmpaasstokken en 

kinderwoorddienst. Wegbrengen palmkruizen (kidsdiaconie) 

vr 7 15.00 uur St. Willibrordus  Kruisweg 

zo 9 09.30 uur St. Willibrordus  
Hoogfeest van Pasen. Eucharistieviering en  

kinderwoorddienst 

Mei 
* De hele maand mei * Thuis  Mariamaand & Kidsdiaconie project 

zo 14 09.30 uur St. Willibrordus  Gezinszondag – Thema: De H. Geest 

Jun 
* Onder voorbehoud i.v.m. nog onbekende datum EHC *  

Zo 11 09.30 uur St. Willibrordus  Gezinszondag – Thema: Sacramentsdag 

Jul zo 2 11.00 uur De Goede Herder  
Gezinsviering. Na afloop picknick ter afsluiting van het 

schooljaar en voertuigenzegening (onder voorbehoud) 

 

Sint Willibrorduskerk, de Sloep 

Kerkstraat 77, 2242 HE  |  Tel 070-511 8133 

   De Goede Herderkerk 

Stoeplaan 4, 2243 CZ  |  Tel. 070-517 8278 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief:  

gezinskerk-wassenaar@parochie-augustinus.nl 

 

Blijf op de hoogte: 
 


