
 
Vakantie! 
 
Vakantie bij je thuis, of ergens onderweg… 
Tijd maken voor elkaar,  
elkaar op een andere manier opnieuw ontdekken. 
 
Intense momenten samen delen,  
naast de gewone beslommeringen van elke dag. 
Tijd maken voor dingen die voor je kind belangrijk zijn: 
samen spelen, samen eten, samen knuffelen. 
Even herinneringen ophalen,  
plannen smeden voor de toekomst.  
 
We willen jou ook uitnodigen om ook even  
tot rust te komen, samen met Jezus. Hierbij vind je  
enkele tips om samen met je kindje gelovig op weg  
te gaan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rune had ongelofelijk veel zin in de vakantie! Ik had haar 

immers beloofd dat we samen gingen slapen. Ik had de matras 

uit de logeerkamer gehaald en we hadden een knus hoekje 

gemaakt in haar kamer.  

 

Tijdens ons “slaapfeestje” spraken we over haar kamer, wat er 

allemaal te zien is. We spraken ook over het kruisje van haar 

doopsel. Ik vertelde haar opnieuw over dat mooie moment dat 

we haar toevertrouwd hadden aan God. We namen ons voor om 

de volgende dag even de foto’s van haar doopsel opnieuw in te 

kijken.  

             Mama van Rune  

Op vakantie zagen we iemand op een terras een kruisteken 

maken net voor de maaltijd. Louis vroeg waarom die persoon 

dat deed. Ik vertelde dat mensen God willen danken voor 

alledaagse dingen zoals een maaltijd, voor de dingen die ze 

elke dag opnieuw beleven.  

 

Vanaf dat moment nam Louis elke dag onze hand voor de 

maaltijd en hij eindigde met een kruisteken. Na de vakantie 

is dit stillaan een gewoonte geworden waarbij Louis het 

initiatief neemt. 

     Papa van Louis 

  
  

Onze jongens hadden voor mij een lijstje klaargelegd met 
allerhande opdrachten. Op de vooravond van mijn verlof 
spraken we af wat we de volgende dag gingen doen, 
namelijk een kamp bouwen!  
 
Het werd een dag vol van plezier, rollebollen in het gras, 
timmeren, samen gezellig een ijsje likken… Papa was thuis 
en kon samen met hen spelen. Samen met hen heb ik het 
ook een moment stilgemaakt om even een “dankjewel” te 
zeggen voor dit mooie familiemoment. 

 

Een fiere papa 

 

Vakantie: geef ons tijd, Heer  

 

Geef ons tijd, Heer 

om even stil te staan en te verpozen. 

Even tijd maken voor familie en vrienden, 

even tijd maken om met ons gezin samen te komen 

en elkaar terug te (her)ontdekken. 

 

Geef ons rust, Heer 

om alles weer een plek te geven, 

om terug tot het besef te komen wat ons bindt. 

 

Geef ons kracht, Heer 

om dingen anders te doen, 

om elkaar weer te ontmoeten en te getuigen van Uw liefde. 

 

Amen 
 

We bezochten een van de vele kerken in ons vakantiedorp. 
Saar was enorm gefascineerd door al de pracht en praal van 
dit fantastische gebouw. Op een van de schilderijen stond 
het lijden en sterven van Jezus. Ze vroeg ons de oren van ons 
lijf. We namen de tijd om op elke vraag te antwoorden, 
opnieuw het verhaal van Jezus aan haar te vertellen. 


