
Op ontdekkingstocht 
Op de 4e zondag van de Veertigdagentijd, ‘zondag Laetare’ komen misdienaars en acolieten 
vanuit de gehele parochie weer bij elkaar om op ontdekkingstocht te gaan. 
 

De ogen van je hart 
Die ontdekkingstocht begint meteen al tijdens de eucharistieviering. 
De lezingen vertellen hoe mensen naar elkaar kijken, hoe Jezus de mensen ziet. Hoe Hij een 
blinde man weer laat zien. 
Wat zien jouw ogen, wat zien ze niet? Zien je ogen alleen de buitenkant, alleen wat verkeerd 
gaat? Zijn je ogen dan niet blind voor wat niet zo zichtbaar is, blind voor alles wat wél goed 
gaat? Pastoor Joachim legt uit dat als je je ogen opent en om je heen kijkt, zoals God al Zijn 
schepselen  ziet, dan ontdek je het goede dat in iedere mens aanwezig is, dan ontdek je het 
mooie van elk dier . Hoe vreemd mens of dier zich ook gedraagt, hoe raar of anders hij er 
aan de buitenkant ook moge uitzien, met Gods ogen prik je daar doorhéén. Je bent dan niet 
meer verblind door (voor)oordelen, maar dankbaar voor alles wat God gemaakt heeft.  
 

Kom-en-zing-mee-koor 
Ouders en medeparochianen die zich aansloten hebben in het kom-en-zing-mee-koor 
ontdekken hoe fijn het is om samen te zingen. Het zangplezier zie je in hun ogen stralen. 
 

Op de Holterberg 
Het hele stel misdienaars en acolieten stapt na de lunch in de auto richting Holten waar de 
ontdekkingstocht een vervolg krijgt in het natuurmuseum Natuurdiorama. Ze beleven er de 
natuur van dichtbij in 11 prachtige diorama’s . Een spannende speurtocht stuurt ze kris kras 
door het museum, waarbij ze vragen beantwoorden over dieren en planten. En ja, hoor, de 
wolf waar de pastoor al in de kerk over sprak - te lelijk om aan te zien, maar voor wie goed 
kijkt ..met mooie, parelwitte tanden - , die wolf komen ze levensgroot tegen.  Zelfs de enige 
aap die in Europa leeft wordt ontdekt.  
Tussendoor is er wat lekkers te smikkelen, gesponsord door meneer Albert Heijn.  
De bananen worden gretig verorberd door onze eigen Lebuinus-aapjes!  
 

IJs en sneeuw, zon en licht 
Hadden we voorgaande jaren om deze tijd van het jaar ijs en sneeuw te trotseren, vandaag 
laat de natuur zich in zomerse glorie zien.  Wat zien we al veel bomen met roze en witte 
bloesem, narcissen en tulpen in volle bloei. Met een heerlijk zonnetje aan de hemel huppelt 
en ravot de jeugd de verdere middag in zomers tenue. Ondertussen hebben ze een 
berehonger gekregen. Maar tja, waar valt er in de natuur iets te eten? 
Een puzzel-ontdekkingstocht door heuvel en ravijn voert ze uiteindelijk naar een gezellige 
plek waar ze hun felbegeerde patatjes kunnen verorberen. 
 

Dankbaar voor Gods schepping 
De zon gaat langzaam onder als we dankbaar terugkijken op al het mooie dat deze geslaagde 
dag gebracht heeft: de vriendjes die over de locatie-grenzen heen werden ontdekt, de 
gezelligheid en ontmoetingen, de hulp van de  begeleidende ouders en coördinatoren, de 
ondersteuning van de mensen van de locatie Maria Koningin, het mooie weer. Kortom : we 
zijn blij voor al het goede dat we met de ogen van ons hart mochten ontdekken in Gods 
schepping. 
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