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Vol met kleurplaten,
woordzoekers, doepagina's en
andere activiteiten voor kinderen
van verschillende leeftijden
én een toegift voor de ouders
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In dit VakantieDoeBoek staan allerlei activiteiten, geschikt voor
kinderen van verschillende leeftijden én een extraatje voor de
ouders aan het einde.

Dit VakantieDoeBoek wordt u ter beschikking gesteld door RKKids.nl.
Een initiatief van Stichting Instituut voor Huwelijk, Gezin en Opvoeding
KvK nr. 32055955 | info@rkkids.nl | Roëllstraat 44, 5344 GG Oss
RSIN/fiscaalnummer: 8037.70911

Steun RK Kids.nl door een donatie over te maken op

NL04 INGB 0003 8898 42 o.v.v. RK Kids.nl
IHGO is door de Belastingdienst erkend als ANBI.
Gebruik van deze kinderpagina door parochies of
organisaties is alleen toegestaan voor
abonnementhouders.
Een abonnement is kosteloos aan te vragen via
RKKids.nl

Tekst: Hagenpreken.nl/MdM | Illustraties: Crafty Little Blessings

Iets gemaakt uit het VakantieDoeBoek? Deel een foto met ons
door een mailtje te sturen naar info@rkkids.nl of door een foto
te delen op onze Facebook pagina (www.facebook.com/RKKidsnl)
en maak zo ook nog kans op een prijsje! Veel plezier!
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in de vakantie
In de vakantie ben je misschien op zondag in een andere kerk dan
normaal, of zelfs in een ander land en is de H. Mis in een andere taal.
Ben je op zondag wel gewoon in je eigen parochie, dan kan het dat het
rustiger is dan normaal, of is er normaal Kinderwoorddienst en nu niet.
Hoe dan ook...Jezus is blij dat je ook in de vakantie bij Hem op bezoek
komt en (als je al je 1e Heilige Communie hebt ontvangen) Hij in de Hostie
speciaal bij jou mag komen.
De volgende pagina's kun je gebruiken wanneer je in de vakantie naar de
H. Mis gaat. Hieronder vind je ook de Evangelielezingen van de Zondagen
in de vakantie. Als je in een ander land op vakantie bent kun je zo toch
in je Bijbel opzoeken welk Evangelie er wordt voorgelezen.
Zoals je ziet zijn ze allemaal te vinden in het Evangelie van Lucas.
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag

10 juli - Luc. 10,25-37
24 juli - Luc. 11,1-13
7 aug. - Luc. 12,32-48
21 aug. - Luc. 13,22-30
4 sept. - Luc. 14,25-33

Zondag 17 juli - Luc. 10,38-42
Zondag 31 juli - Luc. 12,13-21
Zondag 14 aug. - Luc. 12,49-53
Zondag 28 aug. - Luc. 14,1.7-14

Schrijf hier een zin of woord(en) op die je
hebt onthouden uit de (Evangelie) lezing

Kleur deze kleurplaat over
wat je deze Zondag gehoord
en geleerd hebt mooi in.

Vandaag is het zondag 10 juli 2022
Ik ben vandaag thuis/op vakantie*
Ik ben in de kerk in ....................................................................

*Doorstrepen
wat niet klopt

Evangelie - Luc. 10,25-37

Schrijf hier een zin of woord(en) op die je
hebt onthouden uit de (Evangelie) lezing

Evangelie - Luc. 10,38-42
Hier kun je een mooie
tekening maken over
wat je deze Zondag
gehoord en geleerd
hebt.

Vandaag is het zondag 17 juli 2022
Ik ben vandaag thuis/op vakantie*
Ik ben in de kerk in ....................................................................

*Doorstrepen
wat niet klopt

Luister via deze link naar het liedje Martha, Martha

Schrijf hier een zin of woord(en) op die je
hebt onthouden uit de (Evangelie) lezing

Grapje: Er komt een kindje bij een
priester en die vraagt: "mag je spelen
onder het bidden?" De priester
antwoordt: “nee dat mag niet, maar je
mag welk bidden onder het spelen”.
Snap je 'm? Je kan altijd en overal even
met God praten of iets tegen hem
zeggen, op school, onder de douche, bij
het buitenspelen …We noemen dat ook
schietgebedjes
De Onze Vader
meebid-video vind je
hier:
bit.ly/rkkids-hetonze-vader

Vandaag is het zondag 24 juli 2022
Ik ben vandaag thuis/op vakantie*
Ik ben in de kerk in ....................................................................

*Doorstrepen
wat niet klopt

Jezus bad het Onze Vader mèt zijn
vrienden. Vòòr welke vrienden bid jij
vandaag een Onze Vader?

Schrijf hier een zin of woord(en) op die je
hebt onthouden uit de (Evangelie) lezing

Hier kun je een mooie
tekening maken over wat
je deze Zondag gehoord
en geleerd hebt.

Heb je in de kerk een mooi
beeld of raam gezien? Hiernaast
kun je het (na)tekenen!

Vandaag is het zondag 31 juli 2022
Ik ben vandaag thuis/op vakantie*
Ik ben in de kerk in ....................................................................

*Doorstrepen
wat niet klopt

Evangelie - Luc. 12,13-2

Schrijf hier een zin of woord(en) op die je
hebt onthouden uit de (Evangelie) lezing

Luc. 12,32-48

Vandaag is het zondag 7 augustus 2022
Ik ben vandaag thuis/op vakantie*
Ik ben in de kerk in ....................................................................

*Doorstrepen
wat niet klopt
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Wat zou jij voor een
ander kunnen doen
waardoor je een 'schat in
de hemel' zou kunnen
verdienen?

Schrijf hier een zin of woord(en) op die je
hebt onthouden uit de (Evangelie) lezing
Luc. 12,49-53

In het Evangelie hoor je
over 'doop' en 'vuur'. Over
wie zou dit kunnen gaan?

Vandaag is het zondag 14 augustus 2022
Ik ben vandaag thuis/op vakantie*
Ik ben in de kerk in ....................................................................

*Doorstrepen
wat niet klopt

Hoe zou een glas-in-lood raam
ter ere van de Heilige Geest er
volgens jou uit zien?

Schrijf hier een zin of woord(en) op die je
hebt onthouden uit de (Evangelie) lezing

Luc. 13,22-30
Hier kun je een mooie
tekening maken over wat
je deze Zondag gehoord
en geleerd hebt.

Vandaag is het zondag 21 augustus 2022
Ik ben vandaag thuis/op vakantie*
Ik ben in de kerk in ....................................................................

*Doorstrepen
wat niet klopt

Heb je in de kerk een mooi
beeld gezien? Hiernaast kun je
het (na)tekenen!

Schrijf hier een zin of woord(en) op die je
hebt onthouden uit de (Evangelie) lezing
Luc. 14,1.7-14

Wat zou jij voor armen,
zieken of eenzamen
kunnen doen?

Vandaag is het zondag 28 augustus 2022
Ik ben vandaag thuis/op vakantie*
Ik ben in de kerk in ....................................................................

*Doorstrepen
wat niet klopt

Heb je in de kerk een mooi
raam gezien? Hiernaast kun je
het (na)tekenen!

Schrijf hier een zin of woord(en) op die je
hebt onthouden uit de (Evangelie) lezing

Kleur je dit kruis mooi in?
Het hoort bij het Evangelie
van vandaag.

Vandaag is het zondag 4 september 2022
Ik ben vandaag thuis/op vakantie*
Ik ben in de kerk in ....................................................................

*Doorstrepen
wat niet klopt

Luc. 14, 25-33
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Op 15 augustus is
het groot feest! Dan
vieren we Maria ten
hemel opneming:
Maria die naar de
hemel wordt
gebracht.

Op 22 augustus is
er dan alweer
feest; dan vieren
we de kroning van
Maria tot koningin
van de hemel.

ten hemel opneming
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De Eucharistie is een belangrijk sacrament.
Iedere (zondag in de) H. Mis vieren we dit sacrament weer opnieuw.
De instelling van de Eucharistie vieren we met Witte Donderdag, maar in
juni er nog een speciale feestdag die te maken heeft met de
Eucharistie: sacramentsdag.
Jezus is aanwezig in het Heilig Sacrament (de hostie). Ook al zie je Jezus
niet zoals de apostelen Hem zagen; je kunt Hem wel zien in de hostie.
In de kerk kun je zo toch heel dicht bij Jezus zijn.
De zalige Carlos Acutis maakte een website vol met informatie over
allerlei plekken waar Eucharistische wonderen gebeurd zijn.
Ook in Nederland! Misschien ken je sommige plekken al...of is het een
mooi idee deze zomer op 'mini-pelgrimage' te gaan naar een van deze
plekken.
De hele lijst vind je hier:
http://www.miracolieucaristici.org/en/Liste/list.html

Bloedwonder 1222
Brandwonder 1465

Meerssen

amsterdam
1345

1. Op dit feest dat we vieren in juni staat de Eucharistie centraal.
2. In deze kelk worden de geconsacreerde hosties bewaard.
3. Deze heilige uit Cornillon (bij Luik (BE)) was de aanleiding dat de feestdag bedoeld in
vraag 1 werd ingesteld..
4. Een kerkelijke 'optocht' heet een ...
5. Na de H. Mis wordt de kelk bedoeld in vraag 2 hierin bewaard.
6. Op deze dag stelde Jezus de Eucharistie in.
7. De rode lamp in de kerk die brand wanneer de kelk (bedoeld in vraag 2) in het
antwoord op vraag 5 wordt bewaard.
8. Verering van het H. Sacrament noemen we ook wel ...
9. Deze jonge zalige had een bijzondere toewijding aan de Eucharistie.

Stuur de oplossing
naar info@rkkids.nl en
maak kans op
een prijsje!

FILIPPINE PUZZEL
EUCHARISTIE

Ook een vraag aan
Plebaan Michel?
Stuur een mailtje met je
vraag naar stuur hem in:
info@rkkids.nl
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Vraag Marie (8 jaar):
"Hoe denkt u dat het is in de hemel?"
Antwoord van plebaan Michel Hagen:
Je denkt misschien aan een plaats met gouden wegen, kroonluchters
en kastelen. Maar zo beschrijft Jezus de hemel niet.
Als Jezus praat over de hemel, dan zegt Hij dat we daar leven als op een
bruiloftsfeest en in het vaderhuis. Dus in de hemel is geen dood, het is er ook
niet eng en je bent er ook niet eenzaam. Bij de hemel denk ik
daarom aan een mooi en goed gevoel. Bij God is het helemaal goed.

Je zit bijvoorbeeld lekker bij mamma en je voelt je gelukkig, het
moment dat je je het allergelukkigst voelt, dat gevoel lijkt denk ik een beetje
op de hemel.
Ik denk ook dat als we in de hemel zijn we niet zitten te niksen. We krijgen
vast iets te doen. God zegt dan bijvoorbeeld: Iemand op aarde, bijvoorbeeld in
jouw familie heeft hulp nodig, ga jij maar vanuit de hemel je familie helpen. De
heiligen dat doen ook.
Zo mogen wij God dan helpen. Dat is een
beetje wat ik mij bij de hemel voorstel.

*teken je ook jezelf er bij?

Ook een vraag aan
Plebaan Michel?
Stuur een mailtje met je
vraag naar stuur hem in:
info@rkkids.nl
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Vraag Pieter (5 jaar)
Hoe kan God nu in de hemel zijn, maar tegelijk ook in je hart?
Antwoord van plebaan Michel Hagen
Als jij aan de maan denkt, dan kan je denken dat je
daar loopt en springt. Maar omdat jij een lichaam hebt,
ben je niet meteen op de maan als je aan de maan denkt.
Daar moet je meer voor doen om daar te komen.

Stel je nu voor dat jij alleen maar gedachten bent en dat je geen lichaam hebt.
Dan ben je meteen op de maan als je aan de
maan denkt. Zo is het met God. En daar
komt bij: God kan aan twee en meer
dingen tegelijk denken. God denkt aan alle
mensen en aan alle sterren en planeten
tegelijk. God is er dan ook overal bij.
Bovendien houdt God veel van jou.
Daarom is Hij in de hemel, maar wil Hij ook
dicht bij jou zijn; in jouw hart, in jouw gevoel
en in ook jouw gedachten. God wil graag bij
jou zijn. God wil je goede gedachten geven en je
helpen goede dingen te doen.
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Op Hemelvaart is Jezus teruggegaan naar Zijn Vader in de Hemel.
Jezus heeft de leerlingen beloofd dat ze niet alleen achterblijven;
Jezus belooft een Helper. Deze Helper is de Heilige Geest.
Pinksteren is het feest van de Heilige Geest. We vieren dan dat de
Heilige Geest neerdaalde op de apostelen.
De Heilige Geest kun je ook zelf voelen en ervaren. Meestal niet als
een duif zoals bijvoorbeeld bij de doop van Jezus in de Jordaan,
maar je kunt Hem wel voelen als een soort vuur; een vuur binnen in
je. Hij maakt je vurig in je hart.
Vader

Heilige Geest

Zoon

WOORDZOEKER
HEILIGE GEEST

BESCHEIDENHEID
GEDULD
GOEDHEID
INGETOGENHEID
INZICHT
KENNIS
KUISHEID

LIEFDE
MATIGHEID
ONTZAG
RAAD
STERKTE
TROUW

VREDE
VREUGDE
VRIENDELIJKHEID
VROOMHEID
WIJSHEID
ZACHTHEID

KRUISWOORDPUZZEL
HEILIGE GEEST
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Verticaal
1. De H. Geest wordt soms ook wel
weergegeven als een ...
Horizontaal
2. Op ... beloofde Jezus zijn apostelen hen de H.
3. De H. Geest maakt hier deel van uit
Geest te zenden.
5. Los eerst 7 verticaal op; Hoeveel zijn er 4. De H. Geest daalde neer op de apostelen op ...
hiervan?
6. Paulus schrijft over de vruchten van de H.
8. De naam van Paulus voor diens bekering
Geest in zijn brief aan de ...
9. Hoeveel vruchten van de H. Geest zijn er? 7. Volgens de leer van de kerk zijn er vruchten
10. Paulus was geen Jood maar een ...
en .... van de H. Geest.
9. Toen de H. Geest neerdaalde op de apostelen
leek dit op .... van vuur.
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In deze zomerperiode vieren we de feestdag van vele heiligen*, o.a.:
Camillus, Gondulfus en Monulfus van Maastricht
Frederik en Bernulfus van Utrecht, Birgitta van Zweden
Anna en Joachim, Ignatius van Loyola, Edith Stein, Maximiliaan Kolbe
en vele anderen...
*Heiligen zijn mensen die bij God in de hemel zijn. Een heilige wordt ook wel Sint genoemd.
Wij zijn op aarde en de heiligen in de hemel. Toch horen we bij elkaar.
We zijn samen 1 familie, 1 Kerk, 1 volk van God.

Op www.heiligen.net kun je de verhalen van heiligen opzoeken.
Bij hun levensverhaal zie je meestal een plaatje staan, maar ook de
'attributen' (voorwerpen) waarmee ze normaal worden afgebeeld.
Probeer eens of je in het voorbeeld een van deze heiligen
óf je favoriete heilige kunt tekenen.
We maken graag een overzicht van jullie heiligen op onze Facebook
pagina. Stuur je een foto van je mooie tekening naar ons op?
info@rkkids.nl of via een berichtje op onze Facebook pagina.
Zo maak je ook nog kans op een prijsje!

*

*voorwerp(en) waarmee een heilige wordt afgebeeld
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***In een missaaltje kun je de (volgorde) van de H. Mis goed meevolgen, ook als het in een andere taal is!

***
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Wil je wel
geloven dat
het groeien
gaat

Laudato si

Maak je eigen glas-inlood ontwerp!

Tip: gebruik ook
eens waterverf!

Tip: je kunt er nog
extra zwarte lijntjes
bijmaken.

In plaats van te kleuren kun je er ook
stukjes of propjes papier op plakken.

Het is een mooie gewoonte iedere
avond stil te staan bij waar je die dag
dankbaar voor mag zijn; je familie, een
zonnige dag, een gezellig uitje, lekker eten...
Waar ben jij dankbaar voor?

Voor de ouders:

Goed doen..

“Bewijs me eerst dat je geloof hebt als je geen daden kunt tonen; dan
zal ik u uit mijn daden mijn geloof bewijzen” (Jakobus 2, 14-18).
Als iets onze Christelijke identiteit uitdrukt, is het wel een zin als deze.
Goed-doen naar het voorbeeld van Christus. Goed-doen in concrete
daden; geen kwaad met kwaad vergelden maar het kwade overwinnen
door het goede.
Toch kun je ook van katholieken al snel reacties horen zoals: “Ik ben
wel goed maar niet gek”. Of: “Ik laat niet over me lopen”. Of: “Eens
maar nooit meer”. Er lijkt dan plotseling een eind te komen aan de
bereidheid om belangeloos goed te doen.
Jezus kiest voor de weg van zijn hemelse Vader. Jezus doet goed,
doet daden van goedheid. Jezus toont Gods barmhartigheid. Wie
echter denkt dat goed-doen zonder risico is of dat iedereen meteen
staat te juichen, vergist zich. Jezus bereidt zijn leerlingen voor op
tegenwerking, zijn leerlingen moeten niet naïef zijn, het kwaad zal
weerstand bieden op allerlei manieren (Marcus 8, 27-35).
Goed-doen is nu eenmaal nooit zonder risico; bijvoorbeeld het risico
dat mensen jouw goedheid misbruiken, of dat jouw goedheid niet

Voor meer
inspiratie, ga naar
HagenPreken.nl

begrepen wordt. Naïef goed-doen is onverstandig. Volwassen goeddoen betekent dat je weet dat niet alles wat je doet of oprecht
probeert, begrepen zal worden. Dat je ook dikwijls geen dankjewel
krijgt. We zouden slechte navolgers van Christus zijn wanneer we ons
daardoor zouden laten ontmoedigen. Jezus deed goed, niet voor de
complimenten of de waardering, Hij deed het ook niet om zelf
daardoor een goed gevoel te hebben, Hij deed het uit de overmaat van
Gods liefde in zijn hart.
Alle bezwaren die we kunnen bedenken, alle problemen hoe reëel ook
en alle negatieve ervaringen die mensen ooit hebben opgedaan, ze lijken
op de houding van Petrus die Jezus op een straffe toon aanspreekt:
“Dat mag U niet overkomen”. Het antwoord van Jezus is even ernstig
als duidelijk: “Ga weg, satan, terug! want gij laat u leiden door menselijke
overwegingen en niet door wat God wil.” Jezus wil zeggen: Zo speel je
de vijand, de boze, de duivel, de leugenaar, in de kaart, als je door
zulke bedenkingen je laat afhouden van de weg die God je wijst.
Niets mag ons tegenhouden de barmhartigheid van God waar te
maken in daden van liefde. Natuurlijk met wijsheid en verstand, maar
altijd heeft de stem van het hart de prioriteit. Alleen zo heeft Jezus
ons kunnen verlossen en alleen zo zal die verlossing ook in onze tijd
werkelijkheid worden.
Plebaan Michel Hagen
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