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Doe je mee?
Graag nodigen we jou uit voor:

Vormselviering in de Willibrorduskerk
Zaterdag 28 oktober, 16.00 uur
KinderKerk in de Willibrorduskerk
Zaterdag 4 november en 2 december,16.00 uur 

•
•

Muziek...
… is belangrijk in het leven van kinderen. Een baby’tje 
heeft een muziekdoosje boven de wieg om lekker in 
slaap te vallen. Peuters en kleuters zingen liedjes aan 
het begin van de schooldag of voor het fruit eten.  
Op de basisschool hebben kinderen muziekles of ze 
bespelen een instrument. Tieners hebben een oortje 
met muziek nodig om goed te kunnen functioneren. 
Wat doe jij zoal met muziek? 

Doe eens gek: ga orgel spelen!
Op 4 oktober 2016, feestdag van Sint-Franciscus 
én dierendag, hebben leerlingen uit groep 7 kennisge-
maakt met het orgel in de Petruskerk en een bezoek 
gebracht aan de beiaard in de toren.  

Organist Jac Peeters 
speelde een stuk dat Ad 
van Sleuwen speciaal voor 
deze dag had gecompo-
neerd. Hij had er liedjes 
over dieren in ‘verstopt’, 
die de kinderen op school 
hadden geleerd. Zouden 
ze die herkennen?  
Sommigen vonden het heel gemakkelijk, anderen 
hadden er iets meer moeite mee. Enkele kinderen 
mochten het orgel zelfs bespelen. Het was een 
 interessante, afwisselende en leerzame dag. 

Op 4 oktober 2017 was er weer een orgeldag.  
Op de website kun je erover lezen bij Nieuws. 

De volgende muzikale activiteit (ook) voor kinderen is 
op vrijdagavond 6 april 2018: een leerlingenconcert 
in de Petruskerk. Dirigent is Maarten Jense, Ad van 
Sleuwen bespeelt het orgel. 

Sint Caecilia van de muziek
Veel muziekgezelschap-
pen dragen de naam van 
de heilige Caecilia: het 
Koninklijk Tilburgs mannen-
koor Caecilia of Harmonie 
Sint Caecilia in Best.  
Een verhaal vertelt het 
volgende over haar.
Caecilia leefde in de derde 
eeuw. Bij het feest op haar bruiloftsdag vermaakten de 
gasten zich met muziek en dans. Te midden van al deze 
vrolijkheid zong Caecilia in haar hart tot God.  
Ze zou ook een orgeltje bespeeld hebben. Later is ze als 
martelares voor haar geloof gestorven en werd ze heilig 
verklaard. Zo werd ze patrones van de musici.  
Op 22 november vieren ze feest ter ere van haar. 

Het zevenkleurenlied
1. We dansen op de regenboog 
met alle zeven kleuren.
Soms juich en spring je huizenhoog 
en soms zit je te treuren.

Refrein
Kijk: rood, oranje, geel en groen,
paars- blauw en ook violet.
Ja elke stemming, elk seizoen,
staat op Gods kleurpalet!

2.Eerst rood, de kleur die warmte geeft, 
de kleur van rode rozen,
als een paar armen om je heen, 
waarvan je wangen blozen.

Refrein

Het complete Zevenkleurenlied én de melodie vind je op 
de website bij Communieliedjes. 
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Eerste Heilige Communie 2018
Vorige week is via de scholen de informatiebrief voor 
de eerste communie verspreid. Kinderen die buiten 
 Hilvarenbeek op school zitten en graag mee willen doen, 
kunnen informatie vinden op de website of een mailtje 
sturen naar info@h-norbertus.nl. De communievieringen 
zijn op zondag 8 april in Diessen (niet om 9.30 maar om 
10.30 uur!) en 15 april om 11.00 uur in Hilvarenbeek. 
Op dinsdag 21 november om 19.45 uur is er voor de 
ouders een informatieavond in de Willibrorduskerk. 
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Ook in jou zit muziek!
Misschien vind je jezelf niet zo muzikaal omdat 
je geen instrument bespeelt, maar ook in jou zit 
muziek. Heb je er wel eens bij stilgestaan dat je 
stem ook een instrument is? Daarvan maken we 
in onze parochie graag gebruik. Enkele keren per 
jaar, voor de gezinsviering op kerstavond of de 
 communievieringen, vragen we kinderen mee te 
komen zingen in de kerk. 
Vind je het leuk mee te zingen en vooraf een 
paar keer te oefenen, hou dan de website en 
de Hilverbode in de gaten. Daar is te zijner tijd 
 informatie te vinden 

Geloofsopvoeding
In het najaar van 2018 ver-
zorgt de Sint Jozefparochie 
(Haaren, Oisterwijk, 
 Moergestel) in samen-
werking met de Stichting 
Samuel uit Oisterwijk een 
cursus voor ouders en 
vrijwilligers in de parochie 
die zich willen verdiepen in de 
geloofsopvoeding van kinderen en tieners.  
Stoeit u met de vraag hoe uw kinderen iets mee te 
geven over het geloof? Dan is deze cursus wellicht 
iets voor u. U bent van harte welkom. Een flyer van de 
cursus in 2017 staat op onze website.
Voor nadere informatie of aanmelding kunt u mailen 
naar info@h-norbertus.nl 

Woordzoeker 

Cecilia
dans
feest
harmonie
instrument
kinderen
koor

liedjes
luisteren
musici
muziek 
muziekdoosje
muziekles
muzikaal

oefenen
orgel
patrones
piano
project
stem
viering
zingen

Streep de woorden weg. De overgebleven letters vormen 
achter elkaar de oplossing.
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Vormsel
Op zaterdag 28 oktober om 16.00 uur zal deken 
Spijkers het H. Vormsel toedienen tijdens een speciale 
Eucharistieviering in de Willibrorduskerk te Diessen. 
Ter voorbereiding hebben de vormelingen op zaterdag 
7 oktober een bezoek gebracht aan Peerke Donders in 
Tilburg. Een verslag van deze middag en enkele foto’s 
kun je vinden op onze website bij Vormsel. 

Met het oog op de advent
December lijkt nog ver weg maar de voorbereidingen 
voor Sinterklaas en Kerstmis zijn in volle gang: er liggen 
weer pepernoten in de winkel en veel tuincentra hebben 
de kerstmarkt al ingericht. 
In de kerk bereiden we ons ook voor op het kerstfeest. 
Het thema van KinderKerk op zaterdag 2 december 
is de advent. Ouders en kinderen kunnen daarmee ook 
thuis aan de slag. Inspiratie vindt u op de website van 
Geloven thuis en tegen die tijd ook op onze website.


