Kid krant
Loon op Zand, De Moer, Kaatsheuvel
Nieuwsbrief voor ouders en hun kinderen
Het lijkt nog niet zo lang geleden maar toch zijn er sinds Aswoensdag
(de woensdag na Carnaval) al bijna veertig dagen voorbij!
Nog enkele dagen en dan vieren we Pasen.
Als je aan kinderen vraag waar ze aan
denken bij het woord Pasen, vertellen
ze me heel vaak dat ze dan denken aan
de eieren, de paashaas, en het paasvuur.
Maar als je christen bent, (in Jezus gelooft,)
denk je verder dan alleen de paashaas,
eieren en paasvuur. Christenen kijken ook
naar de echte reden waarom we Pasen vieren.
Daarom zullen we in deze kidskrant gaan kijken
wat Pasen betekent. Helaas kunnen we deze week en ook het paasfeest
nog niet gezamenlijk in de kerk beleven. Maar ook op afstand kunnen we
samen zijn!
Hier kun je lezen over Pasen, knutselwerkjes uitprinten, kleurplaten
uitprinten, en er zijn ook Paasgebedjes. Veel plezier!
In deze Kidskrant
Blz. 2, 3, 4
Pasen
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Palmpasenstokken rondbrengen
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Prikbord
Blz. 7 - 9
Kleur- en puzzelpagina’s

Vieringen Goede Week
Wegens de corona maatregelen
Mogen er maar 30 personen
aanwezig zijn tijdens de
vieringen.
Inmiddels zitten deze vieringen
vol. Mocht u met ons mee willen
vieren is dit online mogelijk via
Facebook, YouTube en de
parochie website.
De vieringen worden
opgenomen in kerk
St. Jans Onthoofding te
Loon op Zand.
Online vieringen
Zaterdag 3 april
Stille Zaterdag
Paaswake om 21.00 uur
Zondag 4 april
1ste Paasdag om 9.30 uur

Voor informatie vieringen zie:
www.parochiewillibrord.nl
Op dit moment mogen er
ongeacht de grootte van de
kerk max. 30 kerkgangers
plaatsnemen.
U dient zich vooraf te
reserveren
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Pasen
Pasen is van oorsprong een Christelijk feest en heeft niets met de paashaas te maken. Maar hoe zit dat dan
precies; waarom wordt er gevast? En wat is de Goede Week en Palmpaasstokken?
Ook als je niet gelovig bent staan veel mensen stil bij het begin van de
lente en nieuw leven. Pasen en lente hebben 1 ding hetzelfde:
Leven na de dood. De plantjes kruipen weer uit de grond,
er komt nieuw leven en Jezus is opgestaan uit de dood.
Lente is het seizoen dat het weer warmer wordt en ook lichter.
De donkere winter is voorbij. Het leven begint opnieuw.
Er worden eieren uitgebroed. Er worden nieuwe dieren geboren.
Overal zien we lammetjes en kuikentjes. De kale takken lopen uit.
Het begint weer groen te worden. En de eerste bloementjes beginnen te
bloeien. Nu het weer lichter wordt en buiten steeds meer planten en
bloemen beginnen te groeien hebben we weer zin om het binnen en buiten
gezellig te maken. Met paastakken, nieuwe planten en een vrolijkebos bloemen op tafel. We komen langzaam
uit een stille winter periode wat voor vele extra moeilijk was wegens de lockdown.
We hebben er weer zin in om naar buiten te gaan.

Palmzondag
Het begin van de Goede week. Jezus heeft zijn bestemming
bereikt: Jeruzalem. Samen zal Hij daar met zijn leerlingen Pesach
vieren. Dit is het Joodse feest. Ze vieren jaarlijks de bevrijding uit
Egypte. In het Bijbelboek Exodus lezen we hoe Mozes de uittocht
leidt. Het is een lange en gevaarlijk reis voordat ze het Beloofde land
bereiken.
Jezus komt op een ezeltje Jeruzalem binnen. Het is druk in Jeruzalem alle mensen willen samen het joodse
Pesach vieren. Dan zien ze Jezus. Ze hebben al veel goede dingen over Jezus gehoord.
Iedereen wil Jezus vriend zijn.
Ze plukken takken van de bomen en zwaaien er als vlaggen mee.
Ook leggen ze hun mantels op de grond zodat Jezus met het ezeltje over
een lange loper kan lopen. Hossane, Hosanna roepen ze naar Jezus.
Jezus wordt binnen gehaald als een koning. Maar niet iedereen is blij.
Er zijn mensen die bang zijn dat Jezus de koning van het land wordt.
Ze zijn boos op Jezus en willen liever de keizer als baas van het land.
In de kerk wordt dit verhaal op Palmzondag voorgelezen. Kinderen komen
met versierde Palmpasen stokken naar de kerk en tijdens de viering worden er palmtakjes gewijd. Iedereen
neemt een gewijd palmtakje mee naar huis en plaatst het bij een kruisbeeld. Daar blijft het een heel jaar staan.
Vóór Aswoensdag neem je het weer mee en wordt het verbrand tot as. Het askruisje is dus de as van het
palmtakje dat een heel jaar van ons leven heeft "meegemaakt".
Buxus wordt als symbool van vreugde en boete verwerkt in de palmpaasstok. Als groenblijvende struik is hij
tevens symbool voor hoop en eeuwig leven. Na de viering gaan kinderen hun eigengemaakte Palmpasen stok
naar eenzame of zieke mensen brengen. Ook in onze parochie is het een traditie om met de communicanten
tijdens de communie les mooi versierde Palmpasenstokken te maken.
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Witte donderdag
Jezus wil samen met zijn leerlingen het Pesach vieren. Ze maken
alles klaar in een bovenzaal. Voordat ze aan de maaltijd beginnen
wast Jezus de voeten bij zijn leerlingen. in die tijd waren er nog
geen wegen en de voeten zaten vol stof en zand.
Het was gebruikelijk voor dat je aan tafel ging je hoofd, handen
en voeten waste. Sommige leerlingen vonden het moeilijk dat
Jezus hun voeten waste. Jezus wilde laten zien dat je andere
mensen moet helpen. Dienstbaar moet zijn voor je naaste.
Tijdens die maaltijd nam Jezus brood in zijn handen. Zegent het en breekt het en deelt het uit met de
woorden: 'Dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt' Jezus geeft het ongedesemde brood, dat
herinnert aan de bevrijding uit het land van de dood, een nieuwe betekenis.
Telkens als zijn leerlingen bij elkaar zijn en het brood breken en delen, doen zij dit ter gedachtenis aan
Jezus. Ook wij zijn leerlingen van Jezus. Jezus is in dit teken aanwezig en verandert ons als wij samen
eucharistie vieren.
Tijdens de maaltijd neemt Hij ook de beker gevuld met wijn en deelt ervan rond zodat allen eruit
drinken. Jezus zegt dat het de beker is van het -nieuwe- verbond in zijn bloed, dat voor velen wordt
vergoten ter vergeving van de zonden (Matteüs, 26, 26-28).
Als wij de eucharistie vieren delen we niet zomaar het brood maar we delen Jezus zelf in de heilige
Hostie.

Goede vrijdag.
Het is de vrijdag voor Pasen. Deze dag herdenken we dat Jezus is doodgegaan. De soldaten hebben Hem
gevangen genomen. Ze hebben Hem met spijkers aan het kruis geslagen, wat zal dat pijn hebben gedaan.
Waarom zou dan toch deze dag Goede vrijdag worden genoemd? Er was toch niks goeds aan, dat Jezus dood
ging! Goede vrijdag heet zo omdat Jezus Zijn leven aan ons allemaal GEGEVEN heeft. Dit deed Hij omdat, Hij
onze dingen die we fout doen aan het kruis heeft gedragen. Dit betekent dat Hij ervoor zorgt dat God ons kan
vergeven als we iets doen dat niet mag. Meestal doen we dan een ander verdriet of pijn. Als je er spijt van hebt
kan God je vergeven, en jij kunt dan ook naar de ander toe gaan en zeggen dat je spijt hebt.

Paas Zaterdag
Jezus ligt in het graf. Een grot met een hele grootte steen ervoor. Iedereen is verdrietig. Maar hiermee is het
verhaal over Jezus niet afgelopen. Avonds is er een Paaswake in de kerk. Voor katholieken is deze liturgie in de
nacht van Stille Zaterdag de belangrijkste eucharistie viering van heel het jaar.
De viering in de Paasnacht vertelt ons, aan de hand van lezingen, muziek en
symboliek, de hele liefdesgeschiedenis tussen God en de mensheid, van
schepping tot zondeval tot nieuwe leven in Christus.
Het begint met een intocht met kaarsen in een donkere kerk.
Aan de hand van veel lezingen wordt heel de heilsgeschiedenis naverteld.
De paaskaars wordt gezegend en ontstoken. Bij de aankondiging van de
verrijzenis luiden de klokken en zingen we voor het eerst in 40+ dagen,
Alleluja! Christus is verrezen!
Ook bijzonder van deze Mis: de gelovige spreken hun hernieuwde doop
gelofte uit.
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Pasen en de Paastijd
Met Pasen vieren we dat Jezus is opgestaan uit de dood of wel verrezen is.
Pasen valt altijd in de lente (de zondag na de volle maan die volgt op 21 maart).
De hele natuur ontwaakt dan uit haar winterslaap. Er worden lammetjes
en kuikentjes geboren en de bomen en planten beginnen weer te groeien.
Ze bomen en planten leken in de winter dood maar komen weer helemaal tot leven.
Jezus laat ons zien dat er leven is, bij God, na de dood.
Met Pasen begint de Paastijd. Als er een heel groot feest is, dan vieren we dat soms
op meer dan één dag.
Het Paasfeest is het grootste en belangrijkste feest dat er bestaat. Waarom?
Omdat Jezus uit de dood verrezen is. En als wij goed leven, zullen ook wij na onze dood gelukkig verder leven bij
God. Voor zo’n groot feest heb je aan één dag niet genoeg. Daarom viert de kerk zeven weken lang Pasen.
We noemen dat: de paastijd. De paastijd is begonnen op paasnacht.
De priester draagt witte gewaden, want wit is de kleur van de blijdschap.
En in de kerk weerklinkt steeds weer
het blije ‘Alleluia’, om God te danken om Zijn goedheid.
Op de vijftigste dag wordt het grote Paasfeest besloten met het Pinksterfeest: het feest van de komst
van de Heilige Geest over de apostelen en over de jonge kerk
Als je in de kerk nu in deze tijd naar de altaar ruimte kijkt, zie je de paaskaars staan. Die kaars blijft daar staan
tot Pinksteren. Het is het teken dat wij Pasen vieren, vijftig dagen lang.
Wist-je-dat…
- op You Tube veel te vinden is over de Goede Week zoals:
- De Zandtovenaar Pasen met tekst - YouTube
- Goede Week & Pasen voor allerkleinsten tot ca. 9 jr.
- je op Pasen Stap voor Stap het verhaal kunt horen, van de Kruisweg t/m de opstanding
- er een heel mooi filmpje voor tieners en ouders is over Pasen op Denkstof #38
- kinderen moeilijke vragen kunnen stellen over Pasen
- op de website Geloven thuis een heleboel antwoorden vindt op geloofsvragen rond Pasen

4
2e jaargang, nummer 2 – APRIL 2021

Palmpasenstokken.
Wat zijn we trots op de communicanten.
Tijdens de communie lessen hebben de communicanten Palmpasen stokken gemaakt.
Het is een traditie om deze na de Palmpasen gezinsvieringen weg te brengen naar de woon-zorg centrum in
Loon op Zand en Kaatsheuvel. Dit jaar, is dit wegens covid- 19 virus, niet mogelijk.
Geen gewone gezinsvieringen en geen optocht richting de woon-zorg centrum. Gaat alles dan niet door??
Natuurlijk wel!! Afgelopen zaterdag zijn de opnames voor deze viering gemaakt en online via facebook en de
website te bekijken. In deze gezinsviering zijn de Palmpasen stokken en palmtakjes gezegend door de pastoor.
Alle gemaakte Palmpasenstokken zijn bij de kinderen thuisgebracht.
Daarna waren de communicanten aan de beurt om deze mooie
paasgedachte aan de eenzame en zieke mensen uit te dragen.
Maar liefst meer dan 60 Palmpasen stokken zijn door de
communicanten in onze parochie uitgezet.
We zijn dankbaar voor de sponsors van de paashaantjes,
kruisjes en paasversiering.
Inmiddels hebben we al enkele mooie foto’s ontvangen van de kinderen
die hun Palmpasen stokken hebben weggebracht. Jongens en meisjes jullie zijn geweldig!!
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Vacatures
Parochiebestuur
Voor meer
informatie neem u
dan contact op met
pastoor Luijckx

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

Maak een mooi Paaskaars en geef dit hoopvol cadeau met gedichtje weer door.
Het is heel eenvoudig om een paaskaars zelf te maken. Wat heb je nodig?
•
Een kaars
•
Paaskleurplaat of paasservetten
•
Stiften en schaar
•
föhn
Kijk op: DIY tekst op kaars maken film - YouTube
1 Ga op zoek naar een servet met daarop een paas-afbeelding of een leuke
kleurplaat met voorjaarsbloemen, want die horen natuurlijk ook thuis in de tijd
van Pasen.. Kleur de kleurplaat en knip een leuke uitbeelding uit van het servet/
kleurplaat en leg het eerst los op de kaars.
2 Een servet bestaat uit meerdere lagen. Verwijder alle onderliggende lagen
zodat je alleen de bovenkant met de afbeelding overhoud. Je hebt namelijk alleen
de afbeelding nodig en wanneer je de onderliggende lagen niet verwijdert zal de
afbeelding niet op de kaars blijven zitten.
3 Leg de afbeelding strak op de kaars. Föhn net zolang dat de afbeelding blijft
plakken. Zie filmpje link. Wrijf de afbeelding mooi glad en je hebt een prachtige
Paaskaars.
Waarschuwing
Wij zien deze kaars als een sierkaars. Omdat er papier omheen zit kan deze afbeelding branden. Zet de
kaars eventueel in een glazen vaas voor het geval dat het papier toch vlam vat.
Of zet de afbeelding zo laag mogelijk op de kaars. Dan de kaars een stukje laten opbranden en hem daarna
alleen nog gebruiken door er een brandend waxinelichtje in te zetten.
Ik sta hier met een kaarsje, een kaarsje in mijn hand
en wens een Zalig Pasen aan ieder in dit land.
En hebt u misschien zorgen, hebt u pijn of erg verdriet,
vergeet dan toch het vlammetje van de paaskaars niet.
Ik sta hier met een kaarsje, 't is klein maar zegt u iets:
ik wens u Zalig Pasen, of zegt u dat helemaal niets?
Is Pasen voor u een sprookje en hoeft het voor u niet?
Vergeet dan toch het vlammetje van de paaskaars niet.
Ik sta hier met een kaarsje, het geeft maar weinig licht.
Ik wens u een Zalig Pasen en een paasblij gezicht.
En is uw hart zo donker dat het geen licht meer ziet.
Vergeet dan toch het vlammetje van de paaskaars niet.
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Tekenen op paaseitjes!
Wil jij ook leuke paaseitjes maken voor je paasontbijt maar heb je niet
veel tijd? Heel ingewikkeld hoeft het versieren van eieren niet te zijn
en je hebt er niet veel voor nodig. Met een gewone fineliner lukt dat
prima en kan je eigen tekeningetjes maken op de gekookte eieren.
Omdat paashaasjes best makkelijk om te tekenen zijn,
is dit misschien leuke en simpele inspiratie!?
Begin met tekenen van het konijnenhoofdje, teken dan de oren en de
rest komt vanzelf! Varieer met verschillende oren, oogjes en geef ze
mandjes, hartjes, bloemetjes, stipjes, sterretjes, etc.
Nog meer ideeën zijn te vinden op:
Paaseieren versieren zonder verf | Kidsproof Drechtsteden
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