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De wereld is van ons allemaal

Alle (kinder)bijbels beginnen met het scheppingsverhaal. 
Het vertelt ons hoe mooi God alles maakte. Waarschijnlijk 
niet in zes dagen ... maar één ding weten we wel zeker: God 
houdt van zijn schepping: de aarde en al wat erop leeft. 
Hij vraagt van ons dat we zijn liefde beantwoorden. Hoe 
kunnen we dat doen? 

• Door goed voor de aarde te zorgen. Dan is onze 
planeet voor alles en iedereen een veilig en goed 
thuis.  

• Door dankbaar te zijn voor wat ons is geschonken: 
het water, het land, alles wat groeit en bloeit, aller-
lei dieren en de mensen die de aarde bevolken.

God kijkt 

De wereld bestaat uit zee en land,
ze baadt in licht van boven.
God heeft alles mooi gemaakt.
Dat is wat wij geloven.

God heeft de wereld mooi gemaakt,
zodat wij kunnen leven
als broers en zussen, één van hart,
die elkaar een plekje geven. 

God heeft de wereld mooi gemaakt
en zit nu naar ons te kijken:
of wij ook zorgen voor elkaar,
of wij zijn plan begrijpen.

Laudato Si’ van paus Franciscus 

In 2015 schreef paus Franciscus de encycliek Laudato 
Si’. Dat is latijn voor ‘Geprezen zijt Gij’. Deze rondzend-
brief werd over de hele wereld verspreid. De paus roept 
‘alle mensen van goede wil’ op respectvol om te gaan 
met de aarde en de armen. We moeten hun levensom-
standigheden verbeteren en ook denken aan het welzijn 
van de volgende generaties. Iedereen kan daaraan 
bijdragen. 

Pocahontas bedoelt hetzelfde als de paus 

Mensen mogen de aarde niet misbruiken om er rijker 
van te worden. Dat wist de indiaanse prinses Pocahon-
tas uit de Disneyfilm heel goed. 

Kolonisator John Smith gaat naar Virginia om goud te 
zoeken. Daarvoor moet bij hem alles wijken. Maar ...  
Pocahontas brengt hem met een lied op andere ge-
dachten: “Wie de aarde zo begeert, vindt slechts 
aarde, tot hij leert haar te zien in alle kleuren van de 
wind”. 
Als je niet meer ziet hoe mooi de aarde is, is de kans 
groot dat je haar kapot maakt. We moeten dus met de 
ogen van Pocahontas kijken. Dan gaan we vanzelf beter 
met de aarde om. Je kunt het lied Kleuren van de wind 
beluisteren op internet.
Pocahontas | Kleuren Van De Wind | Disney NL - YouTube 

Hoe groot is jouw voetafdruk? 

Onze huizen zijn geïsoleerd, op een aantal daken liggen 
zonnepanelen en we scheiden ons afval. Wat kun je 
nog meer doen? Met de voetafdruktest kom je erach-
ter welke invloed jouw manier van leven heeft op onze 
aarde. Leef jij op grote of kleine voet? Doe de test op:
https://voetafdruktest.wwf.nl en je weet het…
• Er zijn vragen over wonen, voeding, lifestyle, vervoer 

en vakantie.
• Aan het eind van de test krijg je tips om je voetaf-

druk te verkleinen. 

Wist je dat de voetafdruk van de gemiddelde Nederlan-
der 6,3 hectare is? Dan hebben we 3,3 aardbollen 
nodig om te leven. Wat is jouw score?
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Allerzielen 

Op 2 november, Allerzielen, herdenken we onze overle-
denen. We bezoeken het graf of de gedenkplaats, 
zetten er bloemen neer en branden er kaarsjes.  

Foto: Mirjam Vissers

Tijdens de Nacht van het gemis op 8 september las  
Michiel van der Sanden het volgende gedichtje voor. 

Hemel 

Kan het bestaan dat ergens, achter al die witte wolken,
een hemel is waar iedereen naartoe gaat na de dood?
Waar heggenmussen kwetteren, waar koele beekjes kolken,
waar boterbloemen bloeien langs de oevers van een sloot?

Kan het bestaan dat doden daar gewoon weer verder leven?
En is het waar wat opa zegt; dat oma daar nu is?
Zou oma wel om beekjes en om boterbloemen geven?
En voelt ze in de wolken wel hoe iedereen haar mist?

Wat moet ze er? Wat doet ze er? Wat heeft ze er te zoeken?
Ze las de hele dag, maar is er lezen na de dood?
Bestaat er ook een hemelbieb met groteletterboeken?
Heeft iedereen er kleren aan? Is iedereen er bloot?

En straks, als opa doodgaat, komt hij dan oma weer tegen?
Maar opa gaat nog lang niet dood, hij is nog kerngezond.
Hij heeft voor zijn verjaardag nog een nieuwe knie gekregen.
Hij staat met allebei zijn benen stevig op de grond.
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Doodgewoon

De dood is een moeilijk onder-
werp om met kinderen te be-
spreken. Toch hoort hij gewoon  
bij het leven. Vandaar de titel 
van deze prachtige dichtbundel: 
Doodgewoon. 

Bette Westera vindt de juiste woorden voor het 
verdriet bij het overlijden van oma, of van een geliefd 
huisdier. Een mooi geïllustreerd boek voor ouders en 
kinderen, om samen te lezen.  

Feest in de kerk  

Foto: Frans van Aarle
Heilig vormsel
Op vrijdag 16 juli is het Vormsel uitgereikt aan zes kin-
deren uit onze parochie: Lieke van Bavel, Jesse Moors, 
Sylke Rozema, Isabelle van Rooij, Noa van Strijdhoven, 
Jeske Joosten.

Zit jij nu in groep 8 en wil jij ook het Vormsel ontvan-
gen? Meld je dan vóór 15 oktober aan.
Informatiebrief gemist? Kijk op de website.

Eerste Heilige Communie

Op zondag 19 september is de EHC uitgereikt aan 
16 kinderen uit onze parochie: Iris van Berkel, Fien 
Hendrikx, Suze Hendrikx, Mila Horvers, Sem van 
Laarhoven, Meike van Bavel, Lotte Rombouts, Laurens 
van Rijzingen, Michat Kolodziejski, Jens Berens,  Fleur 
van Drunen, Ize van Gestel, Bibi van Raak, Finette van 
Spreuwel, Nout Worm, Stan Wouters.

Zit jij in groep 4 en wil jij in het voorjaar van 2022 je 
Eerste Communie doen? Binnenkort ontvang je de 
informatiebrief via school. 
Geen brief ontvangen? Houd de website in de gaten.




