..............................................
De kerk viert het feest van de
heilige engelbewaarders
elk jaar op 2 oktober.
Hang de engel over elk plaatje,
bij het bed, het bos of
straatje.
zie en roep dan hard en blij:
Joepie, mijn engelbewaarder is
bij mij.

GEBED TOT DE
ENGELBEWAARDER
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Engel van God die mijn
bewaarder zijt, aan wie
de goddelijke goedheid mij
heeft toevertrouwd, verlicht,
bewaar, geleid en bestuur mij.
Amen.
of maak zelf jouw eigen gebed:
...........................................................
.........................................................
.........................................................
..........................................................
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DIT BOEKJE IS VAN:

2

Mijn engelbewaarder

1

6

IN HET DRUKKE VERKEER

IN HET DONKERE BOS

‘SNACHTS IN MIJN BED

ALS IK WAKKER BEN
STAAT HIJ KLAAR
EN BESCHERMT MIJ
TEGEN GEVAAR

IK BEN NOOIT ALLEEN

IK BEN NOOIT ALLEEN

3

IK BEN NOOIT ALLEEN

IK BEN NOOIT ALLEEN

4

5

BOEKJE ENGELBEWAARDER
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Op 2 oktober viert de kerk het feest van de engelbewaarders.
Op verschillende plaatsen in de Bijbel wordt over engelen gesproken;
“ Want hij stuurt je zijn engelen, ze zullen over je waken, waar je ook gaat. ”
(Psalm 91, 11)
“Zo spreekt God de Heer: ‘Zie, Ik zend mijn Engel voor jou uit om je te behoeden op jouw weg,
en je te leiden naar de plaats die Ik voor jou heb bereid. Neem je in acht voor hem en luister
naar zijn stem. Kom niet tegen hem in opstand: hij zou je zonde niet vergeven. Want hij spreekt
in mijn Naam. ” (Exodus 23, 20-23a)
“deze kleinen zij hebben engelen in de hemel en deze aanschouwen voortdurend het
aangezicht van mijn Vader die in de hemel is. ” (Matteus 18,10)
Het is belangrijk aan kinderen te vertellen dat ieder van hen een eigen engelbewaarder heeft
die hen beschermt. Bij Samuel Advies is een leuke sleutelhanger met engel te bestellen. Ook is
er een mooi liedje over engelen: https://www.youtube.com/watch?v=cbYe5wwtD_g
Het maken van het boekje:
1. Kijk goed naar de plaatjes
2. Vouw elk blad dubbel ( 1 komt achter 2
en het andere blad: 3 komt achter 4)
3. Vouw nog eens dubbel
4. Schuif in elkaar zodat het een boekje wordt.
5. Niet vast als boekje
6. Knip de engelbewaarder uit over de
buitenste dikke lijn
7.Plak een touwtje achter op de engel
8. stop het touwtje tussen blad 1 en 2 van het boekje
en plak vast.
Je mag ook 3 en 4 vastplakken en 5 en 6, 7 en 8.
van het boekje bevestigen. Boekje is klaar!
5. Leg nog even uit hoe de engel werkt.
Gebed:
God, in uw ondoorgrondelijke voorzienigheid
zendt Gij uw Engelen om ons te bewaren.
Verhoor ons gebed: schenk ons altijd hun bescherming
en geef ons eens de vreugde eeuwig bij hen te zijn.
Amen.

