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Maryam uit Irak vraagt om gebed 

 
 
Maryam is 12 en woont al ruim twee jaar in een vluchtelingenkamp. In een recent filmpje vraagt zij om 
te bidden voor vrede in Irak, want zij wil graag terug naar huis. 
 
Megin van 10 gaat daarom elke dag een Tientje van de Rozenkrans bidden voor haar en voor de vele 
andere oorlogskinderen. Maria heeft in Fatima immers gezegd dat de Rozenkrans het sterkste gebed is 
voor vrede. 
 
Stichting Kinderen bidden voor Kinderen vraagt parochies en gezinnen om in de Rozenkransmaand ook 
met kinderen een Tientje van de Rozenkrans te bidden voor vrede. Eenvoudig waar en wanneer dat het 
beste uitkomt.   
Bid mee voor vrede en laat dit weten via het deelnameformulier. 
 
 

Materialen voor kinderen 

Om kinderen te helpen een Tientje van de Rozenkrans te bidden zijn leuke Tientjeskoorden ontwikkeld, 
die kinderen zelf mogen rijgen. Een met sleutelhanger, en een met een metalen kruisje in kleur. 

 
Een zigzagkaart met  uitleg over de Rozenkrans en aan de 
andere zijde kleurige tekeningen over Fatima dient als houder 
voor het koordje en voor een gelamineerd  kaartje (A6 formaat) 
met het Weesgegroet. Voor dit kaartje is keuze uit twee designs.  
 

 

 

Op het bestelformulier op de site kunt u uw keuze aangeven. 
Deze materialen zijn extra voordelig te bestellen als pakket voor 
25 kinderen. Tot eind oktober voor €15,00 excl. verzendkosten.   
 

 
Gebed en mail voor Maryam  
Op de pagina Kinderen bidden voor oorlogsKinderen  staan drie bijzondere filmpjes van 
Maryam.  Het zou leuk zijn als u digitale kaarten en foto´s mailt, zodat Maryam aan de 
kinderen in het kamp kan laten zien hoe gehoor is gegeven aan haar vraag om gebed.  
Meer informatie: klik bovenaan onze site op het logo zoals hiernaast. 
 

 
Suggesties voor parochies en gezinnen 

 

Op www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl vindt u meer info, het verhaal van Fatima en  
voorbeelden uit parochies die eerder aan deze oktoberactie deelnamen. Vorig jaar hebben 
circa 3.300 kinderen vanuit het hele land meegedaan. Ook nu komt er een kaartje op de site 
met de plaatsen waar kinderen meebidden. Komt uw stad of dorp ook erop dit jaar? 

 
 
Vragen? Mail naar info@kinderenbiddenvoorkinderen.nl  

https://www.rkactiviteiten.nl/kinderenbiddenvoorkinderen/index.php?p=kbvo_aanmelden2017
https://www.rkactiviteiten.nl/kinderenbiddenvoorkinderen/index.php?p=kbvo_bestellen2017
http://www.rkactiviteiten.nl/kinderenbiddenvoorkinderen/?p=kbvo_campagne2017
http://www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl/
mailto:info@kinderenbiddenvoorkinderen.nl

