Nieuwsbrief voor kinderen en hun gezin in de Bernardusparochie

Zomer 2021
Van de pastoor
Hallo allemaal,
fijn dat deze nieuwe editie van het “KinderKaravaan Magazine” weer bij je in
de brievenbus mocht belanden!
Het einde van het schooljaar komt in zicht en we maken ons klaar voor de
grote vakantie. Heb je er zin in?
Misschien ga je wel op reis? Blijf je dan in Nederland of zoek je verre oorden
op? Misschien ga je mee op kamp met de jeugdvereniging?
Kortom, ik wens je een hele fijne zomervakantie toe!
Verder in dit magazine lees je o.a. het Bijbelverhaal van de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging,
over de 5 broden en de 2 vissen voor meer dan vijfduizend mensen die naar Jezus zijn komen luisteren.
Jezus wil er ons vandaag iets mee leren, nl. dat je van delen gelukkig wordt.
Deze keer zit er nog een extra tekening bij over het grote feest van Maria dat we in de zomer vieren.
Deze kan je inkleuren en tot 10 augustus in de brievenbus steken van de pastorie van Oudenbosch (Markt 59).
Alle binnengebrachte kleurplaten krijgen op 15 augustus een mooie plaats in de Basiliek!
Heel veel teken- en kleurplezier!
Pastoor Maickel Prasing

Uitnodiging
KONING TE RIJK!
Alle kinderen tussen 7 en 12 jaar worden uitgenodigd voor het Geloofsfeest op 17 juli 2021 in Roosendaal, van
9.30 – 15.00 uur.
Dit jaar zijn we de ´koning te rijk´, want we zijn uitgenodigd op het feest van Koning Jezus om er allemaal leuke,
spannende en mooie opdrachten te doen.
Voor vragen: gezin@sintfranciscuscentrum.nl
Info en opgave: www.gezinengeloof.nl/feest

Daar zit muziek in
Een passend liedje bij dit magazine vindt je op deze link:
Vijf broden en twee visjes - Samen is Sterk - YouTube

Luister en zing maar vrolijk mee !!!

Puzzelen, zoeken en vinden

Hoe kan de jongen bij Jezus komen?
Vindt jij de weg?

Uit de bijbel
Geven jullie hen maar te eten
Omdat Jezus zulke mooie verhalen over God en de mensen kon vertellen,
kwamen veel mensen graag naar Hem luisteren. En soms brachten ze een zieke bij
Hem. Als Jezus met zo’n zieke praatte en zijn handen op hem legde, voelde die zich al een stuk beter. Daar
spraken de mensen met elkaar over. En iedereen wilde Jezus zelf wel eens horen als Hij over die nieuwe
wereld van God praat waar geen armoede en oorlog is en waar ook geen verdrietige en zieke mensen zijn. Ook
deze keer was het weer druk. De mensen luisterden ademloos naar Jezus.
Maar het begon al bijna avond te worden en de mensen begonnen honger te krijgen. Daarom zei één van de
leerlingen tegen Jezus: “U moet die mensen wegsturen! Dan kunnen ze in de dorpen in de buurt een slaapplek
zoeken en eten kopen.” Jezus keek even om en zei: “Geven jullie hen maar te eten.” En Hij ging weer verder met
vertellen. De leerlingen mopperden dat ze maar vijf broden en twee vissen hadden. Moesten zij nou voor al die
5000 mensen eten gaan kopen?
Toen draaide Jezus zich om naar zijn leerlingen en zei: “Geloof me, er is genoeg te eten voor iedereen. Zorgen
jullie maar dat de mensen in groepen van vijftig bij elkaar gaan zitten.” Jezus pakte de vijf broden en de twee
vissen, keek naar boven en zei: “God, zegen dit eten: dat het iedereen mag voeden en smaken.” Daarna brak
Jezus het brood in stukken. De leerlingen deelden het brood en de vissen uit aan de mensen. Die wisten niet
wat ze meemaakten! Iedereen at ervan en iedereen had genoeg!
Er was zelfs nog brood over, wel twaalf manden vol.

Achtergrond
Een maaltijd van verbondenheid

“Delen” vindt Jezus heel belangrijk. Hij zet ook
anderen ertoe aan. In het stukje Evangelie wat je
hierboven hebt gelezen, zegt Hij tot zijn vrienden:
"Geven jullie hen maar te eten". Zelf bleef Hij brood en leven delen tot
op de laatste avond van zijn leven. Dat gedenken en vieren we iedere
zondag in de kerk. Wij mogen Jezus herkennen in het breken van het
brood.

In dit Bijbelverhaal staat zo iets gewoons als brood en vissen, die de
mensen eten met elkaar, centraal. Alle vier de evangelisten vertellen
dit verhaal, Marcus zelfs twee keer. In de Joodse traditie van Jezus’ tijd
was iedere maaltijd een gelovig gebeuren:
Men dankte God voor de gave van het leven. Men dankte God voor het
voedsel dat door de aarde was voortgebracht. Men dankte God voor de vriendschap tussen de aanwezigen bij de
maaltijd.
Samen eten schept verbondenheid.
Een maaltijd kon heel goed gebruikt worden om een verbond te bezegelen.
In de bijbel zijn er veel verhalen die vertellen over hoe God een verbond sloot met zijn volk. Steeds weer aten en
dronken de mensen waarmee God een verbond sloot om met elkaar te vieren dat God met hen was. Het samen
eten laat de gemeenschap tussen de mensen en God zien. En het samenzijn van mensen onderling.
Dit verhaal over de “wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging” staat ook symbolisch voor het delen met elkaar.
Het delen van eten en drinken, maar ook opkomen voor de ander, de ander helpen, …
Daar kan je toch alleen maar blij en gelukkig van worden! Niet?
Een mooie opdracht tijdens de grote vakantie!

Maria Tenhemelopneming – 15 augustus

Naam: …...............................................................
Woonplaats: …......................................................

