
KINDERNEVENDIENST

OP 

FILOSOFENFONTEIN

Hebt u interesse , dan bent u welkom 

op Filosofenfontein. De viering start om 

10.30u. duurt ongeveer een uur  en 

vindt plaats in de kapel gelegen 

Waversebaan, 352 in Heverlee. 

Hebt u 

vragen 

over de 

kindernevendienst, 

neem dan contact 

op met 

- Marcel Braekers (priester): 

016/40 73 40 

-Brigitte Puissant (coördinator 

werkgroep kindernevendienst) 

 

016/40 77 44 

Wil u meer informatie over 

Filosofenfontein? 

Ga dan naar de site 

marcel.braekers@telenet.be 

www.filosofenfontein.be 

brigitte.puissant@hotmail.com

Planning 

kindernevendienst 2012

* 2 september: muzikale start

* 7 oktober

* 4 november

* 2 december (advent)

* 25 december: gezinsviering

* 6 januari (driekoningen)

* 3 februari

* 3 maart (vasten)

* 31 maart: paaszondag

* 5 mei

 

* 29 september: Fonteinfeest met   

gezinswandeling in namiddag

* 4 december om 20 u.: avond over 

geloofsopvoeding bij kinderen en jongeren 

met Kolet Janssen en Brigitte Puissant

* 13 februari: aswoensdag maaltijd en 

bezinning ook voor kinderen

* 2 juni: yoga en afsluiting met activiteit

mailto:brigitte.puissant@hotmail.com


Zijn jullie een gezin met 

jonge kinderen? 

Voelen jullie je 

aangesproken tot het 

evangelie en willen jullie dit 

doorgeven aan jullie 

kinderen? 

Dan is 

misschien wel een optie 

voor jullie! 

filosofenfontein 

Filosofenfontein is een kleine 

gemeenschap van zoekende 

gelovigen, waar vieren en 

ontmoeten centraal staan. In de 

liturgie sluiten we aan bij de 

traditie maar behouden we een 

grote vrijheid in vormgeving en 

gebruik van teksten. De liturgie 

wordt gedragen door een priester 

samen met leken en 

leken-voorgangers

in de woorddienst. 

Eigen aan 

filosofenfontein is de 

levensechtheid en authenticiteit 

waarmee de Bijbelverhalen 

getoetst worden aan het dagelijks 

leven, de levensvragen en 

maatschappelijk/mondiale 

problemen van vandaag. 

Er wordt ook veel zorg 

besteed aan muziek en zang. 

De eerste zondag van elke maand is er 

een kindernevendienst voor kinderen 

uit de basisschool (4-12 jaar). 

Een ploeg van vijf mensen bereidt 

deze nevendienst met veel 

enthousiasme voor. 

Het Bijbelverhaal wordt op een 

levendige manier aan de kinderen 

verteld en geactualiseerd via 

werkvormen als drama,                        

beeld, gesprek, zang, spel. 

Wij sluiten aan bij 

maatschappelijke thema's 

tijdens de advent 

(Welzijnszorg) en de vasten 

(Broederlijk Delen).

Eenmaal is er een jogasessie. 

Met Kerstmis is er een 

gezinsviering.

 

De kindernevendienst start bij 

het begin van de viering en 

duurt een half uur. 

We sluiten aan bij de volwassenen 

na de woorddienst en brengen 

op een eigen manier verslag 

uit op het einde 

van de viering. 
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