Kalender veertigdagentijd voor gezinnen
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Waarom krijg jij deze kalender?
Door de coronapandemie is alles anders dan anders… Ook het kinderwerk,
ook de voorbereidingen op Pasen gaan anders. We hebben geen
kinderwerk in de kerk, maar je kunt thuis verschillende dingen doen voordat
het Pasen wordt.
Met deze kalender kun je elke dag even tijd te nemen om een bladzijde te
lezen, en soms iets te knutselen. Zo kun je in veertig dagen leren wat we
met Pasen vieren.

De veertigdagentijd wordt ook wel vastentijd genoemd, omdat vasten bij
deze periode hoort. Vasten betekent eigenlijk minder eten en drinken, maar
voor kinderen kan dat zijn minder vaak gamen, minder snoepen, minder aan
jezelf denken en meer aan een ander denken. Wat ga jij deze tijd minder
doen? Dat is een vraag op een van de blaadjes.
Veertigdagentijd: vanaf Aswoensdag (17 februari) tot Pasen (4 april) zijn
dat 6 weken van 7 dagen. Maar als je de dagen gaat tellen op de kalender
kom je op 46 dagen. Hoe kan dat???
De zondagen tellen niet als vastendagen, dus dan hou je veertig
vastendagen over. Tel maar eens na: van 17 februari tot 4 april, min de
zondagen…..

We tellen af, en beginnen met dag 4 ...

2

40
Aswoensdag, 17 februari 2021
Veertig dagen lang naar Pasen
Tot de winter is gegaan
en het lengen van de dagen
kou en duister gaan verjagen
en het leven op zal staan.
Veertig dagen lang naar Pasen
Soms een tocht door de woestijn.
Om te leren en te vragen
Hoe je duister kunt verjagen
Om met Pasen klaar te zijn.

As houd je over als je iets verbrandt. In de kerk verbranden we de
palmtakjes van vorig jaar. Er blijft dan as over. Daarmee maken we
een kruisje op het voorhoofd. “Stof ben je” wordt er dan gezegd. We
zijn soms maar klein en kwetsbaar, en maken ook wel fouten. We
geloven dat God, hoe klein we ook zijn, toch van ons houdt. En daar
bidden we om.
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Vasten- tafel
We zijn op weg naar Pasen.
Om je daarop voor te bereiden, kun je thuis, samen met je vader of
moeder, een hoekje van een tafel inrichten als Vasten-tafel.
Zet er alvast een kaal, houten kruis op, wat je straks met Palmzondag
gaat versieren. Leg er een kinderbijbel bij, als herinnering aan Gods
woord. Hier kun je iedere dag een stukje uit lezen.
Zet er een waxinelichtje bij, en een mandje. Ieder gezinslid kan daar
briefjes in doen waarop je schrijft voor wie of voor wat je wilt bidden. Bid
bijvoorbeeld een keer per week samen voor die gebeds-intenties.
Je kunt hier ook een vastenactiedoosje neerzetten. Daar kun je geld in
sparen voor kinderen die geen geld hebben om naar school te gaan.
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Denken aan een ander
Ook in de Veertigdagentijd zamelen we weer voedsel in voor de
Voedselbank. Van 17 februari tot en met Pasen, 4 april, kun je houdbare
etenswaren als pasta, rijst, houdbare melk, koffie en thee, groente in pot
of blik, vlees of vis in blik, en zoet broodbeleg brengen naar de kerk,
waar manden zullen staan. De voedselbank merkt dat steeds meer
mensen dat nodig hebben. Mensen die hun baan hebben verloren
komen in de problemen en ook veel zzp´ers hebben het moeilijk. Met
een klein gebaar kunnen we onze stads- en dorpsgenoten helpen.
Wat hebben jullie in de kast staan dat je kunt missen? Breng het naar de
manden achter in de kerk, of neem contact op met pastor Lysbeth:
pastor.minnema@sintvitusparochie.nl of 06-24843682
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Op weg naar Pasen

Je kunt al vier stenen inkleuren in de tekening hierboven. Als je elke dag
een steentje kleurt, kom je richting Pasen. Je ziet op deze tekening al
veel wat we met Pasen vieren: het kruis en het open graf. Je ziet ook dat
we daar aan het einde van deze veertig dagen meer over gaan vertellen.
Op je vasten-tafel kun je elke dag een steentje neerleggen. Die steentjes
kun je bij een tuincentrum kopen, maar ook buiten kun je steentjes
zoeken.

1e zondag in de veertigdagentijd

Op de eerste zondag van de veertigdagentijd horen we over de vriendschap
van God met de mensen. Dat noemen we een verbond. En tegelijkertijd
horen we over het kapotgaan van die vriendschap. We noemen dat de breuk
van dat verbond. Wanneer mensen de vriendschap met God verbreken, dan
belooft God dat Hij het niet verbreekt. Zo mogen wij altijd terug keren naar
God. Dat noemen we bekeren. God zegt dat Hij ons wil vergeven. Dan kan
er opnieuw vriendschap tussen God en mensen zijn. Jezus wordt ook wel
het nieuwe verbond genoemd. Hij is het levende bewijs van de vriendschap
tussen God en mens. Dat is de Blijde Boodschap.
Op www.sintvitusparochie.nl staat een thuisliturgie. Samen met het hele
gezin kun je meer horen over die vriendschap, dat verbond met God.
Daar staan ook een gebed en een knutselwerkje bij.
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Zoek de 10 verschillen
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GEBED
Kiezen voor mensen, dat deed Jezus.
Ook wij willen ons leven delen met anderen
en wij vragen uw hulp daarbij, God.
Dat wij leren zien
waar mensen of kinderen hulp nodig hebben
zodat wij weten waar wij kunnen helpen.
Wij vragen uw hulp daarbij, God.
Dat wij leren luisteren
naar vragen van anderen,
dat wij hen mogen verstaan en hulp kunnen bieden.
Wij vragen uw hulp daarbij, God.
Dat ook wij mens-onder-mensen mogen zijn
zodat wij het werk kunnen voortzetten
waar Jezus mee begon.
Wij vragen uw hulp daarbij, God.
Amen

In de veertigdagentijd leren we ook dat bidden helpt om de relatie met
God te onderhouden.
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Kijk eens (samen met je vader of moeder) op de website
www.geloventhuis.nl
Hier staan leuke knutselwerkjes op, gebedjes,
verhaaltjes.
Op een speelse manier kun je hier met je geloof bezig
zijn. Vijf keer per jaar verandert het thema, dus er staat
regelmatig iets nieuws op.
Zoals hieronder kun je bijvoorbeeld je vastentafel
maken:
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Veertigdagen puzzel
Alle onderstaande woorden zitten horizontaal (van links naar rechts),
verticaal (van boven naar beneden) of diagonaal (schuin) verstopt in de
puzzel. Streep ze door en maak van de overgebleven letters het
puzzelwoord.
avondmaal
chocolade
eierdop
eieren

goede vrydag
haas
kruis
kuikens

lam
lente
mandje
paasei

paaskonyn
paasontbyt
paastak
pense

verf
versiering
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Vastenactie: Werken aan je toekomst!
Elk jaar halen we in de parochie geld op voor mensen in de wereld die
het niet zo goed hebben als wij. Met dat geld kunnen zij werken aan een
betere toekomst. Dit schrijft Vastenactie:
De afgelopen jaren is hard gewerkt om zoveel mogelijk kinderen naar
school te krijgen. Terwijl in 1990 nog maar 50 procent van de kinderen
lager onderwijs ontving, gaat nu 95 procent van de kinderen wereldwijd
naar school. Een groot succes!
Daarom zet Vastenactie nu een volgende stap. Ze wil zoveel mogelijk
kinderen de kans geven om ook vervolgonderwijs te volgen. Een
beroepsopleiding in de techniek of in de zorg of soms zelfs hoger of
universitair onderwijs.
Elk jaar dat een jongere langer naar school gaat zorgt ervoor dat hij of zij
1/5 deel meer gaat verdienen voor de rest van zijn leven. Dan kunnen
hun kinderen ook weer naar school! Met jullie bijdrage kunnen we het
beroepsonderwijs in Afrikaanse landen ondersteunen. We zorgen voor
goede schoolspullen en gebouwen met toiletvoorzieningen. We kunnen
de ouders vertellen dat het belangrijk is dat jongeren naar school gaan.
We hebben bakkers, automonteurs, leerkrachten en kledingmakers
nodig in onze samenleving.
Als jullie deze veertigdagentijd wat geld gespaard hebben ( door niet te
snoepen, door klusjes te doen) kun je vragen of je ouders dat geld over
willen maken naar:
NL21 INGB 0000 0058 50
t.n.v. Vastenactie, Den Haag
In dit weekend (van 27 en 28 februari) is de extra collecte in de kerk ook
voor de Vastenactie.

2e zondag in de veertigdagentijd
Vandaag lezen we in de kerk uit het boek Genesis (22, 1-18) en uit het
evangelie van Marcus (9, 2-10).
In de eerste lezing horen we over de gehoorzaamheid van Abraham aan
God. Abraham is heel erg gehoorzaam aan God. Hij gaat zijn eigen zoon
offeren.
In het evangelieverhaal gaan de leerlingen met Jezus de berg op. Daar zien
zij verschijningen van Jezus, Elia en Mozes; zij zijn helemaal wit! Elia en
Mozes zijn als het ware het oude verbond ( de oude vriendschap) tussen
God en mens, Jezus het nieuwe verbond. Petrus ziet in hoe goed het is wat
Jezus vertelt. Dat geeft zoveel geluk: dat wil hij vasthouden. Maar het geluk
moet doorgegeven worden….
Op www.sintvitusparochie.nl staat een thuisliturgie. Samen met het hele
gezin kun je meer horen over die vriendschap, dat verbond met God.
Daar staan ook een gebed en een knutselwerkje bij.

31

Ga jij mee op weg?
Ga jij mee op weg naar Pasen, zullen wij die weg eens gaan
nagenieten van de wonderen, die Ik telkens heb gedaan?
Ga jij mee op weg naar Pasen, met Mij dwars door de woestijn
waar het moeilijk en heel zwaar is, durf jij daar met Mij te zijn?
Ga jij mee op weg naar Pasen, stap jij dapper in de boot
durf jij als de stormen woeden, Mij te roepen in jouw nood?
Ga jij mee op weg naar Pasen, loop jij naast Mij als Ik ga
met het kruis tot op die heuvel, de hele weg naar Golgotha?
Ga jij mee op weg naar Pasen, of ga jij er snel vandoor
bang dat mensen jou herkennen, merken dat jij bij Mij hoort?
Ga jij mee op weg naar Pasen, zelfs al is het onverwachts
en herken jij dan het wonder, van de woorden “’t is volbracht”?
Ga jij mee op weg naar Pasen, dan bereiken wij de plek
waar de dood is overwonnen, Ik voorgoed werd opgewekt,
waar een nieuwe weg ontstaan is, en de toegang is gemaakt
tot het Vaderhuis hierboven, waar de poort steeds openstaat!
Ga jij mee op weg?

(Weet jij wie jou in dit gedicht uitnodigt om mee te gaan?)
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Kleur de kleurplaat mooi in. Het zijn allemaal plaatjes die horen
bij verhalen van Pasen.
De eerste tien cijfer-vakjes kun je ook al inkleuren!
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Licht
Zoals Jezus in de woestijn
wijst op het licht van God,
en zijn kracht zoekt
niet in macht en bezit,
maar in alles wat oplicht
in een ontmoeting met de ander.
Zo gaan wij op weg
deze veertig dagen
in het licht van de levende.
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Hoogte- en dieptepunten

Teken op een vel papier een berg met een dal, bijvoorbeeld
zoals hierboven.
Schrijf of teken boven op de berg wat jij heel erg leuk of
bijzonder hebt gevonden (hoogtepunten noemen we dat).
Schrijf of teken in het dal dingen die je helemaal niet leuk vond
(dieptepunten noemen we dat).
Praat hierover met je vader of moeder. Je kunt zien dat na
dieptepunten er altijd weer hoogtepunten komen.

God belooft de mensen dat zij nooit in de dieptepunten blijven
zitten!

27
God, onze Vader,
U houdt van alle mensen.
Ze zijn U allemaal even lief:
Turken en Nederlanders, Canadezen en Marokkanen,
Surinamers en Joden en noem zo alle volkeren maar op.
U hebt al die landen en volkeren en mensen graag dicht bij U.
Maar goede God, wat is het dan jammer,
dat wij leven in een wereld,
waarin toch mensen worden weggezet,
worden gediscrimineerd,
omdat zij geel van huidskleur zijn
of uit een ver en onbekend land komen.
God onze Vader, daaraan willen wij niet meedoen,
want dan gaan wij tegen uw bedoeling in.
U heeft een grenzeloze liefde voor iedereen.
Vader wilt U ons vergeven,
wanneer wij toch wel eens hebben gediscrimineerd.
Geef ons de kracht voor elkaar op te komen
en vooral voor hen,
die om welke reden dan ook
worden weggezet uit de kring van mensen.
Amen.
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Brood

Lieve Jezus,
U bent voor ons als brood geworden om
dagelijks te kunnen leven.
Wees bij ons in het teken van brood om ons
eraan te herinneren, dat ook wij brood moeten zijn
voor alle hongerigen.
Moge zo Uw plan voor de wereld uitkomen.
Amen

3e zondag in de veertigdagentijd
Vandaag lezen we in de kerk uit het boek Exodus (20, 1-17) en uit het
evangelie van Johannes (2, 13-25).
De tien “geboden” die we ook wel de tien woorden van God noemen helpen
mensen om goed met elkaar samen te leven. Daar gaat de eerste lezing
over.
Het evangelie gaat over de tempel in Jeruzalem. Jezus wordt boos als het
eren van God gekoppeld wordt aan geld verdienen. Ook zegt Jezus dat de
mensen de tempel mogen afbreken, en dat Hij de tempel dan opbouwt in
drie dagen. Dan spreekt Jezus over Zijn verrijzenis. Hij spreekt niet over de
tempel, maar over zijn lichaam. Na de verrijzenis van Jezus is de tempel
niet meer nodig: Jezus zelf is de plaats van samenkomst. Dat vieren we in
de eucharistie.
Op www.sintvitusparochie.nl staat een thuisliturgie. Samen met het hele
gezin kun je meer horen over de tien geboden en de tempel. Daar staan
ook een gebed en een knutselwerkje bij.

Zo zag de tempel eruit in de tijd van Jezus
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Trek de duiven en het kaartje over op stevig papier of karton.
Maak 2 stokjes aan elkaar zoals op het voorbeeld.
Maak aan ieder stokje touwtjes, en ook in het midden.
Kleur de duiven en het kaartje mooi in, en knip dit uit.
Maak er gaatjes in op de rondjes, en zet alles in elkaar zodat je een
mobiel hebt.
Oh ja, bij de duiven die geen spreuk hebben, mag je zelf een spreuk
verzinnen.
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Teken de kleurplaat mooi in
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GEBED

Wij bidden om echtheid.
Dat wij buiten de kerk ook laten zien
wat wij in de kerk geloven.
Wij bidden om eerlijkheid.
Dat de woorden die wij uitspreken
onszelf en andere mensen gelukkig maken.
Wij bidden om opstandigheid.
Dat wij in opstand komen
tegen alles wat oneerlijk of onecht is.
God, help ons
in de kerk en thuis
in alle oprechtheid
tot U te bidden.
En help ons om buiten de kerk
met uw hulp te bouwen
aan een wereld vol vrede en gerechtigheid.
Amen.
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Gebed

God,
U hebt ons de aarde gegeven.
We kunnen er meer dan genoeg voedsel uit laten
groeien om alle mensen eten te geven.
Toch lijden veel mensen honger,
omdat wij niet weten te delen met elkaar.
Laat ons in de komende weken voelen,
hoe fijn het kan zijn
om niet alles voor onszelf te willen houden,
maar te delen met anderen.
Amen

Heb je al wat
ingezameld voor de voedselbank?
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Zoekplaatje
Op de tekening zie je Jezus die de mensen over God vertelt. Alleen… er
zitten wat foutjes in de tekening. Zoek ze op en zet er een rondje
omheen.
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Probeersel……
Je moet dit eens proberen:
Op een dag in de week ga de hele dag niet gamen of televisie kijken.
En in de tijd die daardoor vrijkomt geef je aandacht aan een ander.
Iemand die alleen is. Een buurman of buurvrouw, een oude oom of tante,
opa of oma, een zieke, een kind uit de klas die geen vriendjes heeft….
Dat kan door een leuke kaart te maken en op te sturen. Of door te
bellen. Of door iets te knutselen en dat langs te brengen. Of door iets te
bakken en dat langs te brengen. Verzin zelf maar iets leuks!
Je zult zien: de dag wordt anders. Misschien zelfs wel leuker!
Je kan ook je ouders een handje helpen. Je zult zien dat het goede
gevoel dat je hiermee een ander geeft, ook een goed gevoel bij jezelf
oplevert.
Je moet het echt eens proberen.

Knutsel ideetje?
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Kleur de kleurplaat van Jezus in de tempel mooi in
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4e zondag in de veertigdagentijd
In de kerk lezen we vandaag uit het tweede boek Kronieken (36, 14-23) en
het evangelie van Johannes (3, 14-21).
Vandaag horen we over het kwaad, dat omgebogen kan worden naar het
goede. Lang voordat Jezus geboren werd was het gelovige volk verdwaald,
en vereerden ze andere goden. Na een ballingschap keren ze terug en
bouwen een tempel voor God. Dat staat in het boek Kronieken. Ook
Johannes vertelt over mensen die God niet goed begrijpen, die Jezus niet
goed begrijpen. Die niet begrijpen dat Jezus het Licht bracht in de wereld.
Een wereld die duister is van het kwaad.

Op www.sintvitusparochie.nl staat een thuisliturgie. Samen met het hele
gezin kun je meer lezen over het donker en het licht. Daar staan ook
een gebed en een knutselwerkje bij.
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Vastenactie

Hoe gaat het met je vastenactiedoosje? Heb jij ook al
iets kunnen sparen voor de vastenactie?
Misschien kun je je ouders een keer helpen thuis, en
krijg je daarvoor in ruil iets van je ouders voor in het
vastenactiedoosje?
Op die manier kun jij meehelpen dat kinderen in Afrika
kunnen leren voor bakker, automonteur of leerkracht.
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Ark van Noach

Een woordzoeker
Misschien heb je ook de ark van Noach bezocht die in Meppel ligt.
woorden
Dan kun jeKun
vast jij
deonderstaande
woorden hieronder
vinden invinden?
de woordzoeker .
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Gebed
Soms voel ik mij ellendig,
als iemand die alles kwijt is.
Luister dan naar mij, God.
Haal mij uit het donker, God
en breng mij naar uw licht.
Veel mensen zijn bang voor de dag van morgen,
en ze weten niet eens tot wie ze moeten bidden.
haal hen uit het donker, God
en breng hen naar uw licht.
Er is nog lang geen vrede,
oorlog zie je overal,
niemand weet hoe het afloopt.
Wij bidden uit de diepte tot U.
Haal ons uit het donker, God
en breng ons naar uw licht.
Amen
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Wat hoort wel en wat hoort niet bij God?
Teken op een vel papier 2 vakken.
Zet boven het linker vak: “Dit hoort WEL bij God” en boven het rechter
vak: “Dit hoort NIET bij God”.
Zet onderstaande zinnen in het juiste vakje:
• Respect hebben
• Niet willen helpen
• Niet doorzeuren
• Blij zijn met wat ik heb
• Alleen aan mezelf denken
• Niet kwaadspreken over een ander
• Verwend doen
• Altijd mijn zin willen hebben
• Rekening houden met een ander
• Roddelen
• Een ander helpen
• Geen respect hebben

Je kan er zelf misschien nog wel meer zinnen bij bedenken.

Op dinsdag 23 maart maken we een opname van het palmpaasspel. Dat
is door een paar kinderen ingestudeerd. Er zijn ook kinderen nodig die
met hun versierde palmpaasstok meelopen in de processie. Wil jij ook
meelopen? Geef je op bij: ciscav67@gmail.com
Het spel kun je vanaf zaterdag 27 maart 19.00 uur zien, via de website
www.sintvitusparochie.nl
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Gebed
Lieve God,
ze zeggen dat ik moet bidden,
maar ik weet niet wat ik bidden moet.
Mama zegt; ik mag met U praten,
als een kind met moeder doet.
Jezus, U hebt zelf gezegd,
Laat de kinderen bij Mij komen.
U hebt toen U op aarde was,
kinderen in Uw arm genomen.
Dank u wel dat u er ook voor mij wilt zijn.
Amen

5e zondag in de veertigdagentijd

Vandaag lezen we in de kerk uit het boek Jeremia (31, 31-34) en uit het
evangelie van Johannes (12, 20-33).
De eerste lezing gaat weer over het verbond (vriendschap) van God met
mensen. Er werd steeds gesproken over de tien woorden: hoe moet je ze
uitleggen? Nu zegt God: je moet er geen ruzie over maken: in je hart weet
je wat er bedoeld wordt met eerlijkheid voor iedereen.
In het evangelie horen we dat Jezus zal sterven. Dat is het begin van Gods
Koninkrijk.
Op www.sintvitusparochie.nl staat een thuisliturgie. Samen met het hele
gezin kun je meer horen over deze lezingen. Daar staan ook een gebed
en een knutselwerkje bij.
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De graankorrel.
Dit is het verhaal van een korreltje graan
dat helemaal alleen in de aarde zou gaan.
Het was daar heel eenzaam. Het ging zelfs dood.
Maar toen kwam er nieuw leven en werd het heel groot.
Het werd zelfs meer, je kon het heel goed zien.
Van eentje alleen werden het er wel tien!
Er was eens een mens die was als het graan,
Die ook heel alleen naar de aarde zou gaan.
Hij deed wat Hij kon, Zijn lichaam werd brood.
Hij deelde zich uit en toen ging Hij dood.
Jezus heeft zich voor allen gegeven
en zo komt een ieder
steeds weer nieuw tot leven.
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Een andere graankorrel.
Een graankorrel verstopte zich in de schuur.
Hij wilde niet gezaaid worden.
Hij wilde niet sterven.
Hij wilde zich niet opofferen.
Hij wilde zijn leven redden.
Er werd geen brood van hem gebakken.
Hij kwam nooit op tafel.
Hij werd nooit gezegend en niet uitgedeeld door een vader of moeder.
Hij gaf nooit leven.
Hij gaf nooit vreugde.
Op een dag kwam de boer.
Met het stof in de schuur veegde hij de graankorrel weg.

Heb je je palmpaasstok al versierd? Je kunt een kaal houten kruis
versieren met gekleurd crêpepapier, en wat paaseitjes, doppinda’s en een
broodhaantje. Zie ook www.sintvitusparochie.nl Geef je op bij:
ciscav67@gmail.com
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Brood bakken
Ga eens samen met je vader of moeder een brood bakken!
500 gr volkoren meel
20 gr gist (of één zakje poeder gist)
300 ml lauw water
2 theelepels zout
Olie of boter
Van het water neem je een beetje af om de gist in op te lossen. De rest
van het water doe je in een kom en daar bovenop het meel (dus NIET
eerst het meel)
Aan de rand van het meel verdeel je het zout. In het midden maak je een
kuiltje waar je de opgeloste gist in doet + 1 paplepel olie. Bijv.
zonnebloemolie of een klontje boter.
Dan net zolang kneden tot je één deegbal hebt. (bij mij duurt dat
ongeveer 5 minuten.) Met een keukenmixer en deeghaken gaat dat ook
heel goed.
De kom afdekken met een vochtige doek en op kamertemperatuur
minimaal een half uur laten rijzen. Daarna weer een paar minuten
kneden.
Van het deeg een soort worst maken en in het ingevette bakblik doen.
De bakvorm afdekken met een vochtige doek en weer minimaal een half
uur laten rijzen.
De oven voorverwarmen op 250 C.
Het brood gaar bakken in ± 35 min. Dan, als je een mooie donkere
bovenkant wenst, de bovenkant van het brood met water of eiwit
bestrijken en nog 5 min. in de hete oven laten staan.

Eet smakelijk!
P.S. je kunt er ook
een broodhaantje
van maken voor je
palmpaas stok

9
Gebed

God,
U hebt ons de aarde gegeven.
We kunnen er meer dan genoeg voedsel uit laten
groeien om alle mensen eten te geven.
Toch lijden veel mensen honger, omdat wij niet weten te
delen met elkaar.
Laat ons in de komende weken voelen, hoe
fijn het kan zijn om niet alles voor onszelf te
willen houden, maar te delen met anderen.
Amen

8

Kleur de tekening mooi in

7
Palmpasen

Vandaag kun je vanaf 19 uur het Palmpasenspel bekijken.
Zie www.sintvitusparochie.nl bij livestream vieringen.
Eerst roepen de mensen: Hosanna! (Hoera!) voor de nieuwe Koning
(Jezus). En dezelfde dag slaat de stemming nog om: Dood Hem!
Je ziet ook de processie door de kerk met versierde Palmpasen stokken.

Palmzondag
Maak van de volgende delen van woorden weer hele woorden, die met
de verrijzenis van Jezus te maken hebben:

sen

De vastentafel voor de komende
week:

6
Vrede
Vrede heeft iedereen nodig, en Jezus heeft ons geleerd wat vrede is.
Vrede krijg je door naar andere mensen te luisteren.
Door niet je zelf belangrijk te vinden. Door ook eens te doen wat andere
mensen en kinderen willen. Vrede is samen leven.
Vrede heeft alles te maken met vreugde. Vreugde in de dingen die je
samen doet.
Ga vandaag naar buiten om takjes te zoeken.
Neem deze takjes mee naar de vasten-tafel en vorm daar van de takjes
het woord VREDE.

5
Liefde
Liefde is o zo belangrijk. Zonder liefde kan niemand leven.
Ook Jezus had veel liefde voor iedereen. Zelfs voor mensen die niet zo
lief waren.
Er staan heel veel verhalen over in de bijbel.
Maak vandaag een kaartje voor iemand die liefde nodig heeft. Misschien
ken je zo'n iemand die het moeilijk heeft, die ziek is, of die iemand moet
missen.
Vouw een a4tje 2x dubbel, aan de voorkant kun je nu iets maken met
een hartje.
Knip een hartje uit dat op het kaartje past.
Kleur met een kleurpotlood de randjes van dat hartje dik in.
Leg nu het hartje op de kaart, en wrijf van binnenuit het hartje (goed
vasthouden met andere hand) over de gekleurde potlood tot over de
rand op het kaartje. Maak eventueel je vinger iets nat. Je ziet dat het
gekleurde potlood afgeeft en als je het hele hartje rond bent geweest heb
je een mooi hartje op het kaartje. Je kan nog meer hartjes erop maken.

Geef de kaart aan iemand die alleen is.

4
Hoop
Wat is hopen nu eigenlijk? Als je jarig bent en je zou wel graag iets
hebben, maar je weet dat het te duur is. Dan hoop je dat je het toch
krijgt.
In de Bijbel staat in de brief aan de Hebreeën: “Geloven is zeker zijn van
de dingen waarop je HOOPT, weten dat wat je niet ziet, toch
bestaat”.Hoop geeft houvast in je leven, hoop doet leven. Mensen die
erg ziek zijn hopen ook dat ze beter worden. Daardoor kunnen ze de
ziekte ook beter dragen.
Je kunt vandaag eieren verven en ze in een mandje op de vasten-tafel
zetten.

Voor christenen werd vroeger het ei tot symbool van het uit het graf
komen van Jezus. En de hoop op leven na de dood voor alle mensen.
De schaal betekent het graf van Jezus. Een ei lijkt dood, maar er kan zo
maar leven uitkomen.
Eieren verven:
Kook de eieren eerst. Of blaas ze uit (dat is een lastig werkje…). Je kunt
de eieren daarna verven met waterverf.
Je kunt de eieren ook verven met voedingskleurstoffen of spullen uit de
keuken. Er zijn verschillende websites die daar iets over vertellen.
Bijvoorbeeld:
https://www.rodehaan.it/nl/kinderparadijs/knutselen/paaseieren-verven/

3
Witte Donderdag
Het is witte donderdag. Vandaag vieren we dat Jezus en de
vrienden van Jezus voor de laatste keer samen aten (het
Laatste Avondmaal). Jezus waste van alle vrienden de
voeten. Zo liet Jezus zien dat zij voor hem allemaal
belangrijk waren, en dat Jezus niet de baas speelde over
hen. Hij vertelde ook dat zij hem nooit mochten vergeten, en
dat zij daarom elke keer weer brood moesten breken en wijn
moesten drinken, als herinnering aan deze laatste maaltijd.
Wij doen dat in de kerk elke keer als wij eucharistie vieren
(en ter communie gaan).

2
Goede Vrijdag

Het donkere kruis is een kruis van dood en verdriet.
Je kunt een donker kruis maken van papier of van ander materiaal. Hier
kun je plaatjes uit kranten of tijdschriften bij plakken, die met verdriet te
maken hebben. Of je schrijft er iets bij. Je mag ook aan donkere dingen
denken.
Gebedje bij het donkere kruis:
Dag donker kruis,
met je moeilijke, verdrietige dingen.
Jij hoort ook bij het leven.
Wij steken bij jou een kaars aan,
wij hopen dat de duisternis licht zal worden.
Wij wachten nu op Pasen.

1
Stille zaterdag

Is Jezus dood? Dat had je gedacht. Hij leeft en is nu in de
hemel. Maar Hij leeft ook waar mensen samen komen rond
Zijn Blijde Boodschap. Dat noemen we verrijzenis.
Maak een groot licht kruis, van papier of van ander materiaal, het geeft
niet van welk materiaal, als het maar licht is.
Zoek plaatjes met blije dingen uit kranten of tijdschriften. Plak deze erbij.
Ook zou je bloemen erbij kunnen tekenen of plakken.
Gebedje bij het lichte kruis:
Dit is het lichte kruis, God.
Het vertelt ons van alle goede dingen die er zijn tussen mensen.
Van mensen die elkaar troosten, en elkaar helpen.
En dat mensen houden van elkaar.
Het lichte kruis vertelt ons van ruzies die weer zijn goed gemaakt,
van zieke mensen die beter worden,
van eenzame mensen die weer vrienden hebben gevonden.
Van huizen die opnieuw zijn opgebouwd.
Van kinderen die genoeg te eten hebben,
van soldaten die naar huis zijn gegaan,
omdat er overal vrede is.
Lieve God, we hebben daarom het lichte kruis versierd
met bloemen, en mooie plaatjes, omdat we weten en onthouden willen,
dat de verdrietige dingen in de wereld, altijd kunnen veranderen in
goede dingen. Dank u wel! Amen.

Pasen
De Paaskaars brandt,
Het licht van Pasen schijnt.
Het is aan ons te zorgen dat,
dit licht nooit meer verdwijnt.

Dit jaar kunnen we geen eieren zoeken in de tuin van de Bonifatiuskerk.
Maar misschien liggen er in jullie eigen tuin eieren verstopt? En anders
kun je de mand met eieren kleuren.

Zalig Pasen!

