
 

Kalender 2018-2019 
 
 

 

zondag 7 oktober  11.00 uur De schepping  

Willibrorduskapel   Neem je liefste  

Visser 2    dierenknuffel maar mee. 

 

maandag 25 december 15.00 uur  Kindje Wiegen 

St. Willibrorduskerk Kerstmis in de St. Willibrorduskerk  

Deurne. Je mag verkleed komen als een 

van de figuren van de kerstgroep. 

Zing je eigen kerstliedje. Luister naar 

het mooie verhaal. 

 

zondag 13 januari  11.00 uur Jezus wordt gedoopt 

Willibrorduskapel    

Visser 2   

 

zondag 14 april 10.00 uur Palmpasen 

Willibrorduskapel Met palmpaasoptocht om 10:30 uur 

Visser 2 door de kerk. Maak zelf thuis een 

Palmpaasstok en neem die mee.  

  

 

zondag 30 juni   11.00 uur Door de zee met Mozes 

Willibrorduskapel   Een zomerse viering van Kleuterkerk. 

Visser 2   Als het mooi weer is gaan we lekker  

naar buiten 

 

13e seizoen Kleuterkerk ! 
 

In het dertiende seizoen van Kleuterkerk vieren we weer met  

mooie verhalen en activiteiten. We richten ons op kinderen van 3 

tot 6 jaar, maar bij Kleuterkerk zijn papa’s, mama’s, broertjes, 

zusjes, opa’s, oma’s ook van harte welkom om mee te vieren. Doe 

gezellig mee! Tot ziens! 
 

Gezinsvieringen 
 

Ben je Kleuterkerk ontgroeid, dan kun je terecht bij de 

gezinsvieringen in onze kerken, lid worden van familiekoor Sound 

of Joy, meedoen als misdienaar. Informatie vind je op onze 

website: www.heiligewillibrorddeurne.nl 
 

Geloven thuis 
 

De bijbelverhalen in Kleuterkerk  

komen uit verschillende kinder- 

bijbels. In de Willibrorduskapel  

staan er een heleboel. Misschien  

leuk om ook thuis af en toe uit een  

kinderbijbel voor te lezen.  
  

Vier-tafel 
 

Bekijk bij elke Kleuterkerk ook de “vier-tafel”. Dit is een 

aandachtshoekje, dat je ook thuis kunt maken,  

waar je iets van de tijd van het jaar of  

de feestdagen kunt laten zien. 
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