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Deze week vieren we...
DE HEILIGE ANGELA MERICI – 27 januari
Angela en haar zusje sluipen midden in de nacht uit het huis. Het is het huis
van hun oom. Daar wonen ze, want hun ouders zijn al vroeg gestorven. De
twee meisjes kruipen samen in een rotsspleet. Daar zullen ze van nu af
wonen. Ze willen kluizenaars worden. Natuurlijk heeft de oom de zusjes
vlug gevonden. Hij vindt het veel te gevaarlijk om alleen in de wildernis te
gaan wonen. Dus komen ze weer naar huis. De zusjes spelen vaak na wat ze
in levens van heiligen gelezen hebben.
Maar dan komt er een ongelukkige dag. Angela’s zusje sterft. En kort
daarna ook de oom. Nu moet Angela voor zichzelf zorgen. Ze wordt
dienstmeisje bij een familie. Dat doet ze twintig jaar. In die tijd ontdekt
Angela iets. We zijn in de buurt van het jaar 1500. In die tijd zijn er nog
geen scholen. Angela ziet hoe kinderen verwaarloosd worden en als halve
wilden opgroeien. Ze gaat nu de kinderen uit het dorp bij elkaar halen.
Ze zingt en speelt met hen
en ze leert hen vanalles.
Ze
geeft
hen
ook
godsdienstles.
De kinderen komen graag
en
worden
helemaal
anders. Daarom willen
enkele
meisjes
haar
komen helpen.
Met
toestemming van de Paus
richt Angela dan een
vereniging op die jonge
meisjes gaat opvoeden.
Dat zijn later de zusters
Ursulinen geworden.
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Evangelieblaadjes voor de jeugd.
Derde
Derde zondag door het jaar

jaar A

Beste kinderen,
Vandaag vraagt Jezus in het evangelie om hulp. Heeft Hij dan hulp
nodig? Ja, zeker. Luister maar eens. Jezus wil alle mensen blij en
gelukkig maken. Niet voor even, maar voor altijd!
Af en toe voel jij je ook blij en gelukkig. Maar ja, dat gaat ook
weer voorbij. Want soms ben je verdrietig. In het leven na de
dood bij God ben je altijd blij en gelukkig. Dat is dus een leven
zonder ziekte, tranen, verveling of dood.
Heel veel mensen hebben van dàt leven, na de dood, nog nooit
gehoord. Of ze geloven niet in zo’n leven. Kijk, daarom heeft
Jezus hulp nodig. Om de mensen te vertellen over het leven na de
dood. Dat leven noemen we het ‘eeuwig leven’. We horen in het
evangelie wie Jezus daarbij helpen: Petrus en Andreas, Jacobus en
Johannes.
Zij zijn vissers van beroep. En
wat zegt Jezus nu? “Kom, volg
Mij.
Ik maak vissers van
mensen van jullie.”
De vrienden van Jezus vangen
nu geen vissen meer, maar
mensen. Voor een goed doel.
Voor het eeuwig leven. Bij God
in de hemel.
Jezus roept ook jou om Hem te
helpen! Hoe kan jij mensen
‘vissen’ voor Jezus?
Tot zondag!

Mt. 4, 12-23 (of 12-17)

ZOEKPLAAT

Simon en Andreas vissen in het meer van Galilea. Ze hebben veel vis
gevangen. Twee vissen zijn steeds gelijk. Welke? Geef die vissen
dezelfde kleur. Daarna kan je ook de rest van de plaat mooi kleuren.

