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Gebedsactie voor communicanten

Ook dit jaar wordt er een gebedsactie voor kinderen gehouden: communicanten bidden voor
communicanten. Kinderen die de eerste communie doen, worden uitgenodigd om één Weesgegroet te
bidden voor andere kinderen die de communie doen. Zo zijn de kinderen met elkaar verbonden als de
kralen van de rozenkrans.
De gebedsactie is zeven jaar geleden van start gegaan. Sindsdien hebben al meer dan vijftienduizend kinderen in
Nederland hieraan deelgenomen. Deze gebedsactie is een activiteit van de Stichting Kinderen bidden voor
Kinderen en wordt door het bisdom Roemrond van harte aanbevolen.
Eén Weesgegroet
Deelname is heel eenvoudig en vraagt niet veel organisatie van parochies. Het enige dat moet gebeuren, is een
keer samen met de communicanten het Weesgegroet bidden met deze intentie. Dit kan bijvoorbeeld tijdens de
eerste communieviering, bij de presentatieviering of tijdens een van de voorbereidingsbijeenkomsten. Dit jaar
wordt gevraagd om speciaal aan te sluiten bij het gebed om vrede, waartoe de Nederlandse bisschoppen hebben
opgeroepen.
Mariamedaille
Parochies die mee willen doen, worden verzocht zich aan te melden. Ze ontvangen dan voor elke communicant
een felicitatiekaart en een zilverkleurige Mariamedaille. Deze worden door het bisdom aangeboden. Op een
landelijke website wordt op een landkaart bijgehouden vanuit welke plaatsen in Nederland communicanten
deelnemen. Hier is ook een gebedskaart met uitleg over het Weesgegroet te downloaden. Met deze kaart kunnen
kinderen al tijdens de communievoorbereiding thuis dit gebed bidden voor vrede en voor een kind uit de eigen
communiegroep.
Verteltheater Veertigdagentijd
Sinds Aswoensdag verschijnen op de kinderpagina van Kinderen bidden voor Kinderen verhalen over het leven

van Jezus met als titel: Verteltheater Tijd voor Jezus. Speciaal voor kinderen die nog niet zo bekend zijn met het
evangelie vertoont dit met veel illustraties het leven van Jezus.
Informatie en downloads
Op de campagnepagina Communicanten bidden voor Communicanten zijn meer suggesties en materialen te
downloaden.
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