Opening Mc Drive Maria op 5 januari 2014
door Mieke de Jong

Na de eucharistieviering van Driekoningen gingen de deuren van McDrive Maria open. Onze
pas gekroonde koning Danar viel de eer te beurt om de opening te verrichten.
Pastoor Joachim sprak de wens uit dat het een mooie ontmoetingsplek zou mogen worden.
Mieke gaf een kijkje in de McDriveMaria-keuken: ze deed uit de doeken dat het verlangen
van sommige ouders naar meer ontmoeting haar op dit idee had gebracht. De McDrive
Maria werd als een3-koningen-geschenk aangeboden om die ontmoeting mogelijk te maken.
Deze eerste keer zorgden pastoor Joachim en Mieke voor de inrichting van het zaaltje, het
eten en drinken.
De volgende keren is het aan de ouders om te mcdriven, om dus zelf van alles mee te nemen
en het zaaltje gezellig te maken.

Champagne
Zoals dat bij zo'n bijzondere gebeurtenis hoort, was er bij binnenkomst voor iedereen
champagne! Niet zomaar de eerste de beste, maar echte ... kinderchampagne! Iedereen had
trek en de soep kon opgediend worden. Moeder Genneth en acoliet Rita hielpen mee om de
grote pannen erwten- en tomatensoep aan de man te brengen. Tussen alle gezelligheid door
gingen de misdienaars en acolieten voor een korte workshop nog even naar de kerk. Ook de
broertjes/zusjes/vriendjes liepen mee naar de kerk en konden spelenderwijs hun eerste
oefen-misdienaarsvoetstapjes zetten.
Cadeautje
Alle kinderen kregen ook een cadeautje. Een parochiaan had die beschikbaar gesteld omdat
hij het zo bijzonder vindt dat de kinderen iedere week trouw komen dienen en dat ook nog
eens zo keurig doen. Het was een Mariablauw misboekje!
Dartelen en babbelen
Ondertussen werd het de hoogste tijd voor een (fris)drankje en hapje. Het bleef nog lang
gezellig met dartelende kinderen en babbelende ouders, die geanimeerd met elkaar in
gesprek waren.
Een zeer geslaagde middag, een geslaagd concept.
De volgende keer - 29 juni 2014 -hebben we al een knutsel-workshop voor de kids
voorbereid en kunnen ze de handjes lekker laten wapperen.
We verheugen ons er nu al op!

Pastoor Joachim en Mieke

