Toelichting op de thema: Vliegen op eigen kracht
We hopen dat de kinderen meer en meer vliegen op eigen kracht. Dat komt van een verhaal
uit de bijbel:
Hoog in de bergen, stevig verankerd bovenop een rots, is het nest van een arend. Niemand
kan daar komen. Het waait er hard. Twee arenden zitten om beurten op het nest om hun
eieren warm te houden. Na een tijdje komen de eieren uit. Beide grote vogels vliegen af en
aan om hun jongen te voeden. Een paar weken later zijn de jongen al flink gegroeid. Ze
klapperen met hun vleugels en springen op en neer. Met behulp van de wind lijkt het soms of
ze even vliegen.
Dan komt vader- of moederarend en duwt het jong zomaar uit het nest, van de rots af. Nu
moet het jong wel vliegen, of het durft of niet. Maar hoe het beestje ook fladdert, hij tuimelt
naar beneden. De grote arend duikt pijlsnel tot onder het jong, vangt het op en draagt het
terug naar het nest. De volgende dag krijgt het jong weer op dezelfde manier vliegles. Elke
keer lukt het ietsje beter. En telkens als het jong te moe wordt en naar beneden tuimelt, is er
weer de vader of moeder die het opvangt en naar het nest terug brengt. Dit gaat door net zo
lang tot het jong kan vliegen op eigen kracht.
Zo leren de ouders hun kinderen ook lopen, fietsen, zwemmen. Met altijd u of andere
mensen in de buurt om de kinderen op te vangen, totdat ze het kunnen op eigen kracht. Zo
willen we namens de parochiegemeenschap de kinderen ook de belangrijke waarden en
normen meegeven voor hun vliegtocht. En de kinderen weten ook dat God je op vangt
wanneer je het moeilijk hebt. Met volwassen worden, of als je ziek bent of je alleen voelt.
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