Kid krant
Loon op Zand, De Moer, Kaatsheuvel
Nieuwsbrief voor ouders en hun kinderen

Kinderkalender
We hebben leuke reacties gekregen met de eerste kidskrant.
Voor ons een reden om hiermee door te gaan. Een korte terugblik. Het is
weer enkele maanden geleden dat we Kerstmis in de Kerk, school en met
familie en vrienden hebben gevierd. Vele
kinderen hebben tijdens de kerstvieringen in
de kerken St. Jans Onthoofding te
Loon op Zand en St Jan te Kaatsheuvel
meegeholpen met het voordragen van het
kerstspel, zingen, lezen of kaarsjes dragen.
Voor het kerstspel, in de St. Jan te Kaatsheuvel, heeft een moeder 6 mooie
engelenjurkjes gemaakt en gesponsord. Wij zijn blij met deze mooie gift.
De engeltjes vormden tijdens het gloria een mooi engelenkoor.
In deze kidskrant is het thema: De Veertigdagentijd en Pasen. We hadden
de kidskrant bijna klaar met leuke bijeenkomsten, werkjes en vieringen.
Jammer genoeg hebben we door het coronavirus vele aanpassingen
moeten doen. Ook activiteiten kunnen geen doorgang vinden. Zoals de
vormsel- en communievoorbereidingen. Geen gezinsvieringen en
kinderkerk, geen paaseieren zoeken, geen jongerenbijeenkomsten en zelfs
geen openbare Eucharistie vieringen. Dat wil niet zeggen dat de gehele
parochie stil ligt. Alle voorbereidingen voor Pasen zijn in volle gang, alleen
op een andere manier.
Lees meer over ‘Pasen een eitje joh!’ op blz. 3 en 4.
Maar hoe gaan wij nu verder zul je je wel afvragen?
Het parochiewerk speelt zich niet alleen af in de kerk of pastorie. Een
parochie is een gemeenschap rondom de kerk. Een gemeenschap die het
voorbeeld van Jezus volgen. Zoals: een helpende hand te bieden voor
zieken. Een luisterend oor zijn voor ouderen. Door hoopvol naar de
toekomst te kijken, ook al is dit door het coronavirus niet gemakkelijk.
Daarom hebben we een leuke opdracht voor jullie.
Maak een regenboog van hoop en plak die op het raam zodat iedereen
hem kan zien. Lees verder op blz.2
Verder in deze Kidskrant:
Vastenaktie, Vormselvoorbereiding Blz 5
Communie voorbereiding, Yough Group Blz 6
Gezinsbedevaart naar Lourdes. Blz. 7
Kleur en puzzelpagina’s 8 t/11
Veel leesplezier gewenst!
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i.v.m. het corona virus zijn de
volgende activiteiten komen te
vervallen. Rood is vervallen.
Zaterdag 28 maart 19.00 uur
Sacrament Heilig Vormsel
Ma. en di. 30 /31 maart 18.15 uur
Communievoorbereiding
Za. en zo. 4/5 april 19.00 uur
Gezinsviering
Vrijdag 10 april 13.45- 15.45 uur
Communievoorbereiding
Vrijdag 10 april 18.30 uur
Youⴕh Group Tienergroep
Maandag 13 april 9.30 uur
Paaseieren zoeken
Zaterdag 18 april
Power of Fire dag
Vrijdag 8 mei 18.30 uur
Youth Group Tienergroep
Ma. en di. 11 /12 mei 18.15 uur
Communievoorbereiding
Maandag 18 mei 20.00 uur
Ouderavond communicanten
Overige vieringen
Goede Week Pasen.
i.v.m. het coronavirus zijn de
openbare vieringen te komen
vervallen deze zijn te volgen op de
website:
www.parochiewillibrord.nl
Facebook:
Parochie Heilige Willibrord
5 april Palmpasen
9 april Witte Donderdag
10 april Goede vrijdag
11 april Paaswake
12 april Eerste Paasdag
13 april Tweede Paasdag
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Teken of knutsel een

en geef mensen moed'

Al enkele weken zitten jullie door het coronavirus verplicht thuis.
Sommige kinderen vinden het moeilijk. Op het journaal hoor je steeds berichten
hierover. Mensen hamsteren eten, moeten thuisblijven om verspreiding te
voorkomen. Scholen zijn dicht en ook de clubs zijn gesloten. Toen dat allemaal
net inging, maakten veel mensen zich zorgen.
Ze waren bang dat er niet genoeg eten in huis zouden hebben.
Maar de supermarkten zijn nog gewoon open en er zijn geen tekorten.
Verveel jij je ook zo met coronavrij en zou je iets willen betekenen voor een
ander? Dat kan!!! Samen met heel veel andere kinderen kun je een
regenboog-poster maken om mensen moed in te spreken. Deze actie is
overgewaaid uit Italië waar ook al langer strenge coronaregels zijn.
Je maakt dan een poster waarop je een regenboog tekent schildert of plakt. In
die regenboog zet je een positieve boodschap. “Alles komt goed” of “Hou vol!”
bijvoorbeeld. Die poster hang je op het raam of aan het balkon.
Als er dan iemand langs loopt, zorgt dat even voor een glimlach.’
Het lijkt ons een goed idee als ook Nederlandse kinderen mee gaan doen met
de actie. Iedereen heeft nu toch tijd genoeg. De regenbogen kunnen ook
worden doorgestuurd via WhatsApp naar familie of vrienden.
We willen alle mensen zo een beetje hoop geven.
Om een mooie regenboog te maken kun je allerlei materialen gebruiken.
Zoals verf, papier, propjes, knoopjes, strijkkralen enz.
Enkele voorbeelden vind je op https://nl.pinterest.com/pin/771734086129744995/
Op de kleur- en knutselpagina ‘s staat een mooie kleurplaat van een regenboog. Zie blz. 11.
Doe jij ook mee met de regenboogposter-actie? Maak een mooie regenboog en hang die voor de raam.
Wil je meer regenbogen maken dat mag natuurlijk ook. Geef deze af bij een winkel en vraag of ze deze voor de
etalage willen hangen. Je kunt een regenboog ook afgeven bij een woonzorgcentrum of bij eenzame mensen bij
jou in de buurt.
In de Bijbel staan heel veel verhalen over hoop. God heeft ons beloofd altijd bij ons te blijven.
Lees maar eens het verhaal over de Ark van Noach Genesis 9, 8-15. God maakt een verbond met de mensen.
Hij plaatst een regenboog aan de hemel zodat de mensen kunnen zien dat God altijd bij ons blijft.

Nieuws van de misdienaars
Na een oproep voor nieuwe misdienaars is de groep uitgebreid met maar liefst 10 kinderen.
Wij zijn heel blij met de nieuwe misdienaars en zij hebben er veel zin in. Voor de kinderen zijn inmiddels 6
nieuwe misdienaarstogen gemaakt. Misdienen is niet zomaar iets. Het is een hele eer om de
pastoor tijdens de eucharistieviering te helpen. We hebben aan een misdienaar gevraagd
“Waarom ben je misdienaar geworden?”.
Mortiz is 12 jaar: “Sinds twee jaar ben ik misdienaar. Ik vind het erg leuk om te doen, omdat
ik graag bij de kerk betrokken wil zijn. En als misdienaar heb je bovendien de
beste zitplaats omdat je alles van dicht meemaakt.”
Wil jij ook aansluiten? Laat het ons weten. Stuur dan een mailtje naar:
jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl Wij nemen dan contact met je op.
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PASEN…..??

EITJE JOH!

HET BEGON ZO GOED……
Vrijheid blijheid
God heeft de Wereld geschapen. Hij staat aan het begin ervan. Het eerst boek in de Bijbel, Genesis, vertelt
daarover. Niet hóe dat precies gegaan is maar wel waarom. God wilde een goede wereld voor de mensen, om
Hem en elkaar gelukkig te zijn. Daarom schiep God de mens om ja te zeggen op zijn liefde, helemaal uit vrije wil.
Liefde en ook geloven kunnen immers niet afgedwongen worden.
Wat een oerknal!
Een tijdje is dat goed gegaan, het was een paradijs. Maar toen heeft de mens, beïnvloed
door de tegenstander van God, nee gezegd. We noemen dat de zondeval.
Dat was eigenlijk de echte ‘oerknal’! De relatie met God werd verstoord, ook die tussen de
mensen. In de mens zelf, maar ook in de schepping, drong een gebrokenheid door.
We leven niet meer in een paradijs! En zelf een ‘paradijs op aarde’ bouwen lukt ons niet.
Een ‘reset’ is niet mogelijk.
God stapt erin
Maar God liet de mens niet in de steek. Jezus kwam ons te hulp. Hij is God de Zoon,
die mens werd. God die één van ons is geworden! Geboren in Bethlehem, Maria is zijn
Moeder. Hij kwam om te laten zien hoeveel God van de mens houdt. Jezus vertelde over
Zijn Vader in de Hemel en over de heilige Geest. God is één liefdesgemeenschap van de
Vader, Zoon en Geest. We spreken van de Drie- eenheid. Wanneer Christenen dopen of
een kruisteken maken, doen ze dat in de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

EEN GOEDE WEEK?
De laatste dagen van Jezus’ leven
Palmzondag
Drie jaar trekt Jezus rond, preekt, geneest en laat de liefde van zijn Vader zien.
Hij doet alleen maar goed. Dan trekt Jezus Jeruzalem binnen. De mensen zwaaien
met Palmpasenpalmtakken en roepen Hosanna. Ze begroeten Hem als hun koning
en bevrijder. Ook in de kerk houden we een kleine processie met de palmzondagviering.
Daarna lezen we een stuk uit de Bijbel over Jezus’ lijden en sterven.
De Goede Week is begonnen. Zie ik in Jezus de koning en verlosser?
Mag hij mijn leven binnenkomen?
(zie verder op pagina 4)
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(vervolg van pagina 3)
Witte Donderdag
Jezus viert het Laatste Avondmaal. Hij omgordt zich met een witte doek en wast de
voeten van de leerlingen. Daarna neemt Jezus brood en wijn en zegt:
Dit is mijn lichaam, dit is mijn Bloed. Hij maakt zich klein en geeft zichzelf in de
heilige Eucharistie, want zó groot is zijn liefde voor iedereen van ons.
Hij wijdt zijn apostelen tot priesters, zodat zij in dienstbaarheid sacramenten
kunnen bedienen. In de kerk kunnen bij Witte Donderdagviering voeten
gewassen worden en vieren we de heilige Eucharistie., zoals dagelijks in de
katholieke Kerk wordt gedaan. Wat zou ik Jezus willen vragen? Hij is bereid te helpen.
Kan ik Jezus juist in het kleine herkennen, zoals in de kleine witte Hostie die we bij
de heilige Communie ontvangen?
Goede vrijdag
Jezus wordt mishandeld, draagt het kruis en sterft na de woorden: Het is
volbracht.de Goede Herder die uit liefde zijn leven geeft voor de schapen. Hij
neemt onze zonden op zich en sterft in onze plaats, om ons met God te verzoenen
en ons het leven te schenken. Daarom is het ‘góede’ Vrijdag! In de kerk volgen we
deze dag de kruisweg, horen we het Evangelie over het lijden en zijn kruisdood en
vereren we het kruis. Weet ik dat Jezus altijd vergeeft, wanneer wij erkennen
verkeerd te zijn geweest? Zie ik in het teken van het kruis vooral de liefde van God
voor ons?
Stille Zaterdag
Jezus’ dode lichaam rust in het graf. De leerlingen zijn gevlucht. Alleen Maria blijft waken. Verder is de dag
doodstil. In de kerk wordt overdag niets gevierd. Het is nog geen Pasen. Houd je van stilte/ stilte kan
confronterend zijn, eenzaam maken. Stilte bij verlies. God kent het allemaal en wil juist in de stilte bij ons zijn.
Paaszondag
Jezus verrijst in de nacht uit de dood, uit het graf. Vanaf de morgen
verschijnt Hij aan de vrouwen en de apostelen. Sindsdien hebben tallozen
Hem ervaren als de levende Heer. In de kerk wordt in de nacht de plechtige
Paaswake gevierd, lang en mooi. We ontsteken de Paaskaars, we luisteren
naar de lezingen over Gods weg met de mensen en we vernieuwen onze
doopbelofte. Jaarlijks worden, in de wereld, ook heel wat volwassenen in
de Paasnacht gedoopt. Nu is het echt Pasen. 50 dagen gaan we vieren dat
Jezus verrezen is. Alleluja! Kun jij meejubelen met de Kerk dat Jezus leeft?
Durf je te geloven dat zijn liefde sterker is dan de dood?
Hemelvaart
De verrezen Jezus keert na 40 dagen terug naar zijn Vader. Maar dat is niet ver weg! Altijd en overal is de Heer
bij ons. In de Kerk vieren we dat de we dat de weg naar de Hemel is geopend. Jezus zelf is de Weg. Kan ik zien
hoe dit leven een pelgrimstocht is die als geplande eindbestemming de hemel heeft? Is Jezus mijn reisgenoot
onderweg? We beginnen deze dag met de Pinksternoveen, 9 dagen bidden om de heilige Geest.
Pinksteren.
50 Dagen na Pasen daalde de heilige Geest neer over de leerlingen. De geschiedenis van de Kerk begint, een
avontuur met up en downs, maar nooit zonder de hulp van de heilige Geest. In de kerk is deze dag alles rood
van het vuur en de liefde van de Geest. Telkens klinkt: Kom. Heilige Geest…. De heilige Geest is vaak een
onbekende persoon voor ons. Hij laat zich uitnodigen, vooral om ons te helpen in geloof. Hoop en liefde de
heilige van de Kerk laten zien wat de heilige Geest allemaal in een mensenleven kan doen.
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Veertigdagentijd
We zitten op het einde van de Veertigdagentijd, ook wel de Vastentijd genoemd.
De Veertigdagentijd begint na carnaval op Aswoensdag en eindigt pas met de Paaswake op Stille Zaterdag.
Als je de dagen natelt, zie je dat het er 46 zijn, maar de zondagen worden niet meegerekend!
We nemen in deze tijd een voorbeeld aan Jezus. En we denken eraan dat hij zich, na zijn doop, veertig dagen
terugtrok in de woestijn. Hij wilde een tijd alleen zijn en nadenken voordat hij zijn boodschap aan alle mensen
zou gaan vertellen. Hij wilde eerst echt naar God kunnen luisteren door een tijd
minder luxe te leven, minder afleiding en drukte te hebben en sober te leven.
Dat noemen we ‘vasten’. Ieder jaar wordt er door de kerken tijdens deze periode
een inzameling gehouden. Een mooi goed doel is bijvoorbeeld te vinden op
www.vastenaktie.nl. Dit jaar staat ‘Werken aan je toekomst’ en het belang van
doorleren centraal. Voor ons in Nederland heel vanzelfsprekend maar voor
mensen in arme landen beslist niet. De wereld groeit en wordt beter als we delen.
Dus doe mee!
I.v.m. het coronaviris zal de vastenaktie doorlopen tot Pinksteren

Vormselvoorbereidingen.
De vormelingen hebben de cathecheselessen voor het Sacrament voor het
Heilig Vormsel achter de rug. Er stonden nog bijeenkomsten gepland nl.:
de kerkversiering afmaken en de les over Pasen. Door het coronavirus zijn alle
bijeenkomsten uitgesteld; zo ook de viering van het Heilig Vormsel.
Hoe verder nu? Wanneer de viering gaat plaatsvinden is nog erg onduidelijk.
We houden de richtlijnen van het RIVM aan en krijgen van Bisschop de Korte
t.z.t. een bericht wanneer alles weer herpakt kan worden. Natuurlijk zitten we
niet stil af te wachten. Pasen is in aantocht en we willen dit natuurlijk vieren. Nu alleen in de thuissituatie.
Samen hebben we met enkele ouders, begeleiders voor de vormelingen de opdracht gemaakt en een
catechese- boekje gemaakt. Deze zijn bij de vormelingen thuisgebracht. Ze waren blij verrast.
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Youth Group
Het is weer even geleden dat we Kerstmis hebben gevierd.
Weten jullie nog de opdracht die de jongeren hebben gemaakt?
Misschien heb je zelf de opdracht met Kerst in de kerk gezien.
De opdracht was: Maak twee
schilderijen hoe jullie de missie
van Jezus zien in deze tijd met
het kerstverhaal. De jongeren
zijn ijverig aan de slag gegaan
en er zijn twee mooie schilderijen gemaakt. Wie zouden er naar de
stal zijn gegaan om Jezus te bewonderen? Gewonden, gevangenen,
drukke mensen, gemeenschap, familie, vluchtelingen, kinderen,
mensen met een burn out, verslaafden, daklozen, ouderen.
We zijn trots op de jongeren dat ze deze mooie schilderijen hebben gemaakt.
De ruimte voor de jongeren is bijna klaar.
Vorige maand is er hard gewerkt aan de ruimte voor
de jongeren. De vader van een vormeling heeft het
plafond dicht gemaakt. Hartelijk dank hiervoor.
Daarna was de schilder aan de beurt. Plafond en
muren hebben een fris kleurtje gekregen!
Ook de stoffeerder is langs geweest. Op de vloer ligt mooie zwarte vloerbedekking met lichte stippen.
We dachten dat de basis klaar was, maar tijdens een bijeenkomst ging er iets fout. De kraan lekte ,afvoer
liep niet weg en een keukenkastje vol water. Oeps! dachten we ‘onze nieuwe vloer!’. Snel wat handdoeken
er op en de vloer bleef gelukkig droog. Inmiddels is kraan en afvoer
vakkundig gemaakt. Mari en Ad hebben voor ons de lamp vermaakt en
opgehangen. Een mooie moderne lamp met voldoende licht en een
passende schemerlamp is in de kringloop gekocht. Uiteraard leren we de
jongeren dat hergebruik goedkoop, functioneel en milieubewust is. We
gaan na het coronavirus weer aan de slag met de gordijnen, speciaal voor
de jongeren gemaakt en een gesponsord Whiteboard wordt opgehangen.
Hartelijk dank sponsor!
Maar is het dan klaar? Nee hoor!
Samen gaan we een modern kruis
maken, een eigen Maria beeld gieten,
posters en vlaggetjes ophangen. Maar dat is nog niet alles.
We kunnen nog enkele spullen gebruiken zoals: een magnetron; het liefst
een combi. Een boekenplank, kunstplanten, prullenbak die we met graffiti
willen spuiten, gordijnrails en een vuurkorf. Mocht u iets voor de jongeren
kunnen betekenen dan horen we het graag.
Stuur een mailtje naar: jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl
Wij nemen dan contact met u op.
De tieners hebben het erg naar hun zin tijdens de maandelijkse avonden. Tieners zei je?? Ja hoezo?
Oh! dan mag ik ook komen, ik ben afgelopen week tien jaar geworden. Mag ik met mijn zus meekomen?
Ja, dat geeft aan hoe gezellig de avonden zijn. We hebben daarom besloten dat tieners vanaf 10 jaar tot 16
jaar van harte welkom zijn.
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Eerste Heilige Communie
We zitten midden in de voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie.
Ineens is het niet meer mogelijk om samen te komen i.v.m. het coronavirus.
Voor veel kinderen is dit niet te begrijpen. Tijdens de lessen hebben ze geleerd
voor hun naaste te zorgen. Maar ineens kun je niet zomaar naar je opa of oma op
bezoek. Het is nog onzeker wanneer de vieringen voor de eerste communie plaats
zullen vinden. De communievoorbereiding gaat nu online. Net zoals de kinderen
op school gewend zijn. Alles wordt digitaal aangeleverd en de kinderen kunnen
thuis in hun map de opdrachten maken. Jammer genoeg kunnen de
communicanten geen paaseieren zoeken in de pastorietuin maar daar is ook wel
een oplossing voor te vinden.

Ga je in de herfstvakantie met ons mee naar Lourdes?
Reizen is leuk. Onderweg zijn, andere mensen ontmoeten, nieuwe culturen
ervaren, sfeer proeven. Dat is spannend. Allicht. En soms wil je net iets meer:
een reis die je verder brengt. Verder dan alleen maar naar een nieuw land of
een andere omgeving. Een reis die je verder helpt op je levenspad. Die naast
het onderweg zijn ook een inspirerende ervaring is. Vol rust maar ook
bijzondere momenten. En die misschien zelfs helpt om God op het spoor te
komen. Als een echte pelgrim. Dat treft, want in de herfstvakantie kun je mee
naar Lourdes!
Lourdes?
Bernadette is een gewoon meisje van 14 jaar. Als ze op een dag langs een
bergriviertje in de Pyreneeën loopt, hoort ze plotseling een zacht geluid. In een
grot ziet ze een mooie jonge vrouw staan. Even lijkt het alsof de wereld om haar heen niet meer bestaat.
Het meisje ziet alleen nog maar die jonge vrouw in het wit ….
Zo begon ruim 160 jaar geleden de geschiedenis van Lourdes. De jonge vrouw in het wit was Maria, de
moeder van Jezus. Door die bijzondere ontmoetingen van haar met Bernadette werd Lourdes een plek
waar duizenden mensen uit de hele wereld samenkomen. Ze voelen zich daar gesterkt in hun geloof,
ervaren daar de bijzondere kracht ervan.
Bernadette achterna
Ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen kunnen samen kennismaken
met Lourdes. Tijdens deze week is er een speciaal op kinderen, tieners en
jongeren afgestemd programma. We bezoeken de grot waar Maria verscheen
aan Bernadette. We gaan naar het huis waar Bernadette met haar gezin
woonde. We doen mee aan de lichtjesprocessie: iedereen een kaarsje in de
hand, we bezoeken de Pyreneeën en nog vééél meer. Buiten het programma is
er ook ruimte voor gezinnen om samen iets te ondernemen.
Het wordt een reis om nooit te vergeten!
Het programmaboekje met inschrijfformulier is beschikbaar via de website van het bisdom:
https://www.bisdomdenbosch.nl/leef-je-geloof/bedevaart/familie-en-gezinsbedevaart/
Kijk voor info over activiteiten in de parochie ook eens op facebook: parochie Heilige Willibrord of op de
website van de parochie www.parochiewillibrord.nl Tips, ideeën, op- of aanmerkingen m.b.t. deze nieuwsbrief
of jeugd en jongerenwerk e-mail: jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl
De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekstuele fouten.
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Kleur en puzzel pagina’s
Website: www.parochiewillibrord.nl en
Facebook: Parochie Heilige Willibrord

Proefje: Laat je licht schijnen!
Jezus heeft ons geleerd dat je elkaar moet lief hebben. Als jij in Jezus geloofd
en ook doet wat Hij ons heeft geleerd, dan kun jij Jezus Liefde aan een ander
doorgeven. Jij kunt Jezus Licht laten schijnen.
Door goed te doen aan elkaar ziet iedereen dat het ook anders kan.
Een wereld vol vriendschap en vrede.
Samen kunnen we de liefde en vrede van harte met elkaar delen.
Laten we een experiment doen om te kijken hoe dat zou kunnen gebeuren.
Vraag je vader of moeder hierbij te helpen.
Benodigdheden: slaolie, beker, zout, water
1. Doe wat slaolie in een beker. Loop hiermee naar het raam en houdt het in het licht.
De olie vangt het licht op en laat het glinsteren.
2. Doe wat zout op de top van de olie.
Soms denken we alleen aan onszelf en willen we een ander niet liefhebben.
Gods liefdeslicht wordt dan gedimd in ons leven.
Je kunt jouw licht niet meer laten stralen naar anderen.
3. Giet zonder het zout te raken wat water in de beker. Zorg dat het bijna de rand raakt.
De olie breekt en stijgt naar boven.
Jezus verandert onze harten weer, zodat ze weer gaan schijnen!
Jezus zegt:

“Laat zo ook jullie licht stralen voor de mensen.
Dan zien ze jullie goede werken.” (Mattheus 5: 16)
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Maak een Palmpasenstok
Een houten kruis of pvc-buis van 40 cm bij 30 cm, strookjes crêpe-papier,
lint, een Paaswens, een palmtakje of een geknutseld palmtakje, een
broodhaantje of een mooie tekening van een haantje. Klein fruit,
chocolade eitjes, koekjes enz.
1. Maak een kruis van hout of pvc-buis
2. Omwikkel het houten kruis met gekleurd crêpe-papier, zodat je het
hout niet meer ziet en plak deze stevig vast.
3. Versier het kruis mooi met stickertjes. Heb je geen stickertjes dan
kunt ook leuke paasmotiefjes- eitjes tekenen en/of kleuren en op
het kruis plakken.
4. Nu zijn de chocolade eitjes, klein fruit, koekjes enz. aan de beurt.
Bevestig ze goed met plakband of punaise aan het kruis.
5. Nadat alles goed is bevestigd, mag je de paaswens( briefje) maken
met je naam erop en aan de achterkant vastmaken.
6. Nu is het haantje aan de beurt. Deze mag je boven op het kruis
bevestigen samen met het palmtakje.
Zorg dat alles goed bevestigd is en jouw Palmpasenstok niet te zwaar is. Samen met je ouders mag
je deze Palmpasenstok wegbrengen op zondag 5 april. De dag dat we in de kerk Palmpasen vieren.
7. Wat zullen de mensen blij zijn met jullie Palmpasenstokken!
Wij wensen je veel knutselplezier tijdens je opdracht.
Van punt naar punt. Weet jij op welk dier Jezus zit? Kleur het plaatje verder af.
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Wat vieren we in de Goede Week
Goede Week: De Goede Week of Stille Week begint op de zondag voor Pasen; Palmzondag.
Palmzondag: Op deze dag gedenken we Jezus’ intocht in Jeruzalem. Hij wordt onthaald als een koning en
de mensen leggen mantels en jonge takken voor hem op de grond. Aan deze takken, vaak aangeduid als
palmtakken, dankt Palmzondag zijn naam.
Witte Donderdag: Op Witte Donderdag wordt het laatste avondmaal herdacht.
Goede Vrijdag staat in het teken van Jezus’ lijden en sterven. ‘Goede’ verwijst naar de betekenis die Jezus’
sterven heeft: een offer als verzoening voor zonden. Ook wordt Goede Vrijdag gezien als verbastering van
‘Gods Vrijdag’ of als synoniem voor heilige vrijdag, omdat ‘goed’ een oud woord voor ‘heilig’ is.
Stille Zaterdag: De laatste dag voor Pasen, Stille Zaterdag, herinnert aan de tijd dat Jezus’ lichaam in het
graf lag. Op deze dag worden de kerkklokken niet geluid.
Pasen: Het graf is leeg. Jezus is opgestaan uit de dood. We vieren het nieuwe leven .
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