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Algemene informatie  
Hallo,  

Hiervoor jullie ligt de eerste editie van de activiteitenkalender voor kinderen en 
hun ouders (en opa’s en oma’s). In deze kalender vinden jullie alle activiteiten die 
er voor kinderen met hun familie georganiseerd worden*.  

Naast de maandelijks terugkerende activiteiten kun je hier ook nog andere 
activiteiten en vieringen in vinden. Bijvoorbeeld rondom advent, kerst en de goede 
week. Waarschijnlijk is nog niet alles opgenomen wat we voor jullie organiseren in 
onze parochie. We kunnen nu nog niet helemaal voorspellen hoe het komende jaar 
gaat verlopen. Dus houdt de website van onze parochie in de gaten ! We hopen dat 
het een inspirerend, creatief en gezellig jaar wordt. Hopelijk tot ziens !  

 

De Maandelijks terugkerend met enige regelmaat: 

 

1e zondag van de maand:  peuter/kleuterviering 

11.00 uur O.L.Vrouwekerk, Kade 23 Roosendaal 

Doelgroep: ouder(s) en/of opa’s en oma’s met hun (klein)kinderen in de leeftijd van 
0 tot en met 7 jaar 

 

2e zondag van de maand: Kinderwoorddienst  

11.00 uur Sint Josephkerk, Sint Josephstraat 2, Roosendaal (tijdens de viering 
van 11.00 uur gaan de kinderen in een aparte ruimte in hun eigen taal interactief 
aan de slag met de lezing van de zondag) 

Doelgroep: kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar 

 

 *Op het moment dat deze kalender gemaakt wordt, hebben we te maken met de 1,5 meter 
afstand regel i.v.m. het Coronavirus. We weten nu niet hoe lang deze regel nog geldt. We hebben 
daar dan ook bij het plannen van onze activiteiten voor het komende jaar zo goed mogelijk 
rekening mee gehouden.  



September  
Zondag 6 september : peuter/kleuterviering 

11.00 uur O.L.Vrouwekerk, Kade 23 Roosendaal 

 

Zondag 13 september: Kinderwoorddienst  

11.00 uur Sint Josephkerk, Sint Josephstraat 2, Roosendaal 

 

 

Donderdag 24 september: informatie- 

 en inschrijfavond voor ouders communicanten 

20.00 uur Sint Josephkerk, Sint Josephstraat 2, Roosendaal 

Graag opgeven via eerstecommunie@sint-norbertusparochie.nl 

 

 



Oktober 
Zondag 4 oktober: peuter/kleuterviering 

11.00 uur O.L.Vrouwekerk, Kade 23 Roosendaal 

 

Zondag 11 oktober: Kinderwoorddienst  

11.00 uur Sint Josephkerk, Sint Josephstraat 2, Roosendaal  

 

 

 

 

 

  



November 
Zondag 1 en 29 november: peuter/kleuterviering 

11.00 uur O.L.Vrouwekerk, Kade 23 Roosendaal 

 

Zondag 8 en 29 november*: Kinderwoorddienst  

11.00 uur Sint Josephkerk, Sint Josephstraat 2, Roosendaal 

* Begin adventsproject, zie December  

 

Zaterdag 28 november:  adventsactiviteit en viering 

14.00 uur Sint Josephkerk, Sint Josephstraat 2,  

Roosendaal 

Doelgroep: kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar 

Beschrijving:  

Kinderen maken een aftelkalender en krijgen uitleg over de betekenis 
van de advent. De bijeenkomst wordt afgesloten met een kleine viering 
in de kerk. 



December 
Zondag 6, 13 en 20  december: kinderwoorddienst* 

11.00 uur St. Josephkerk, Sint Josephstraat 2, Roosendaal  

*Tijdens de advent is er iedere zondag een kinderwoorddienst in de St. 
Josephkerk. De kinderen werken aan een project ter voorbereiding op de 
gezinsviering met kerst (24 december) 

 

14, 16, 21 en 23 december, Oefenen kerstspel 

Tijdens de gezinsviering op kerstavond is er een kerstspel. Dit 
kerstspel, toneelstuk, wordt door kinderen opgevoerd. Kinderen vanaf 7 
jaar mogen daaraan deelnemen. Zij kunnen zich daarvoor opgeven bij 
Pastor Mary.   

 

Donderdag 24 december: Kerst-gezinsviering 

17.00 uur St. Josephkerk, St. Josephstraat 2, Roosendaal 

19.00 uur H.M.Hemelvaartkerk, kerkplein, Nispen 

Iedereen is van harte welkom !  

 

Vrijdag 25 december: Kerst Peuter/kleuterviering 

11.00 uur O.L.Vrouwekerk, Kade 23, Roosendaal 

Het kerstverhaal wordt interactief uitgebeeld voor kinderen van 0 tot 
en met 7 jaar. De kinderen mogen verkleed als herder, engel, koning…. 
Naar de kerk komen. 



Januari 
 

  



Februari 
 

 

Zondag 7 februari: peuter/kleuterviering 

11.00 uur O.L.Vrouwekerk, Kade 23, Roosendaal 

 

Zondag 14 februari: kinderwoorddienst 

11.00 uur St. Josephkerk, St. Josephstraat2, Roosendaal 

 

  



Maart 
Zondag 7 maart: peuter/kleuterviering 

11.00 uur O.L.Vrouwekerk, Kade 23, Roosendaal 

 

Zondag 14 maart: kinderwoorddienst 

11.00 uur St. Josephkerk, St. Josephstraat2, Roosendaal 

 

Zaterdag 27 maart: palmzondagactiviteit/viering 

17.00 uur St. Josephkerk, St. Josephstraat 2, Roosendaal 

Kinderen hebben thuis hun palmpaasstok gemaakt en lopen met de 
pastores in processie door de kerk. Daarna gaan zij in een eigen ruimte 
aan de slag met de verhalen van de goede week, op weg naar Pasen. 
Aan het einde van de viering komen zij weer terug in de kerk.  

Zondag 28 maart: palmzondagactiviteit/viering 

9.30 uur O.L.Vrouwekerk, Kade 23, Roosendaal 

Kinderen hebben thuis hun palmpaasstok gemaakt en lopen met de 
pastores in processie door de kerk. Daarna gaan zij in een eigen ruimte 
aan de slag met de verhalen van de goede week, op weg naar Pasen. 
Aan het einde van de viering komen zij weer terug in de kerk.  

 



April 
 

Zondag 4 april, 1e Paasdag:  peuter/kleuterviering 

11.00 uur O.L.Vrouwekerk, Kade 23, Roosendaal 

 

Zondag 4 april, 1e Paasdag: kinderwoorddienst 

11.00 uur St. Josephkerk, St. Josephstraat 2, Roosendaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag en Zondag 11 april Eerste communievieringen  

Sint Josephkerk 

 

Zondag 18 april Eerste communievieringen 

O.L.Vrouwekerk 



Mei 
zondag 9 mei: kinderwoorddienst 

 

 

Zondag 16 mei: Eerste Communieviering  

 

Zondag 23 mei, 1e Pinksterdag: peuter/kleuterviering 

11.00 uur O.L.Vrouwekerk, Kade 23, Roosendaal 

 

Zondag 30 mei: Eerste Communieviering 

  



Juni 
 

Zondag 6 juni: Eerste Communieviering 

H.M.Hemelvaartkerk, Nispen 

 

Zondag 13 juni: Kinderwoorddienst 

11.00 uur St. Josephkerk, St. Josephstraat 2, Roosendaal 

  



Juli 
 

Zondag 4 Juli: peuter/kleuterviering 

11.00 uur O.L.Vrouwekerk, Kade 23, Roosendaal 

 

Zondag 11 Juli: Kinderwoorddienst 

11.00 uur St. Josephkerk, St. Josephstraat 2, Roosendaal 

 

 

 


