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OP WEG NAAR PASEN



WIST JE DAT... 

Er tussen Carnaval en Pasen veertig dagen zitten.

Dat noemen we de 'Veertigdagentijd': een tijd waarin we ons hart voorbereiden

op het sterven én de verrijzenis van Jezus. In dit boekje gaan we samen op weg

door die 40-dagen.

Er is ook een mooi boekje voor kinderen over de Goede Week, Pasen, Hemelvaart

en Pinksteren. Het heet: 'Jezus wacht op jullie. Hij wil graag bij je zijn'. Je kunt

dat gratis aanvragen. Stuur een mailtje met  je adres naar:

secretariaat@sintfranciscuscentrum.nl.  

We komen ook online samen: elke woensdag- en vrijdagavond om 19.00 uur. Kijk

op deze pagina: www.facebook.com/gezinspastoraat. Kapelaan Jochem of een

andere priester leest het Evangelie van de dag voor en je mag jouw voorbeden

posten in de chat: hij bidt er dan gelijk voor!  We hopen dat jij ook meedoet!
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Voor de ouders: hier en daar heeft uw kind wellicht uw hulp nodig om opdrachten en
tekst te begrijpen. 

Dit boekje is gericht op kinderen tussen 7-11 jaar.  



Kijk op de voorkant van het boekje en schrijf bij elke stap welke dag het is: Aswoensdag,
de 1ste zondag, 2de zondag, Palmzondag enzovoort.

De tekening van Aswoensdag mag je vast kleuren.  
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KLEUR ELKE STAP OP WEG NAAR PASEN



1.Vasten: 

In elk geval eten we op Aswoensdag en Goede Vrijdag geen vlees en geen koekjes of

snoepjes. Dat doen we uit liefde voor God. Het helpt ons om een beetje minder aan onszelf

te denken. 

De andere dagen van de veertigdagentijd bedenken we allemaal een klein offertje: de een

drinkt minder cola, de ander kijkt door de week geen TV en de volgende eet geen snoep of

chocolade meer. 

2. Bidden: 

Ook gaan we meer bidden. We besluiten bijvoorbeeld om na het eten uit de Bijbel te lezen

of we lopen wat vaker de kerk in om even stil bij God te zijn. 

3. Aalmoes:

We willen ook weggeven van onze rijkdom. Dat kan met geld: we geven zakgeld aan een

goed doel of geven iets weg van ons eigen speelgoed aan een kind dat weinig heeft. Je

kunt ook wat liefs doen voor iemand die ziek, oud of eenzaam is. 

WAAROM VASTEN WE?

In de Veertigdagentijd willen we minder aan onszelf denken en meer

aan God en aan anderen. Dat doen we door: 
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ASWOENSDAG 17 FEBRUARI
Vast jij ook mee?

Vandaag maken we een vastentrommel. 

Knip het plaatje hieronder uit en lijm het op een doosje. 

In de veertigdagentijd vasten we: al het snoep doen we in deze pot. Op

zondag is het geen vastendag, dan mag je wat lekkers uit je potje halen

en de rest is voor Pasen!  



EERSTE ZONDAG 
VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
Kijk vandaag om 19.00 uur op Facebook. Bezoek deze pagina:

www.facebook.com/gezinspastoraat. Kapelaan Jochem  leest het Evangelie voor.

Je kunt ook je voorbede in de chat zetten: daar bidt hij gelijk voor.  Op de site

www.gezinengeloof.nl/facebook vind je een werkje dat bij deze dag hoort.   

Kleur de afbeelding van deze zondag. Je ziet dat Jezus alleen in de woestijn is:

daarover gaat het Evangelieverhaal van vandaag. 

 

De vastentijd is ook een tijd om meer bij Jezus te zijn, te bidden.  Op de pagina

hiernaast staat een mooi schilderij van Hem. Dat helpt je om aan Jezus te

denken. 

Knip het plaatje uit en zet het op een plekje op je kamer. Ga elke dag 5 minuten

voor dat plaatje zitten.  Sluit je ogen en probeer met je hart bij Jezus te zijn. 

Natuurlijk kun je ook wat tegen Hem zeggen: waar je blij om bent of juist

verdrietig. Hij is je beste vriend. 
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Achterkant van het 
schilderij van Jezus  



 

Jezus heeft gezegd: "Als jullie minstens met twee personen samen

bidden, dan ben Ik erbij!" (Matteüs 18, 20).

Stel vanavond aan je vader en moeder voor om na het avondeten

samen te bidden. Op de pagina hierna vind je briefjes. Knip die uit,

geef ieder een pen en laat ieder opschrijven waarvoor hij/zij wil

bidden. Na het eten sla je een kruisteken, ieder bidt zijn/haar

voorbede en sluit samen af met een Onze Vader.

Bewaar de briefjes in een mandje, dan kun je ze elke avond gebruiken.  

TWEEDE ZONDAG 
VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

Kijk vandaag om 19.00 uur op Facebook: www.facebook.com/gezinspastoraat.

Kleur de afbeelding van deze zondag. Je ziet dat Jezus met Mozes en Elia op de berg

zijn: dat lezen alle mensen over de hele wereld vandaag in de Kerk.  



VOORBEDE BRIEFJES 

Jezus, ik bid u voor

Jezus, ik bid u voor

Jezus, ik bid u voor

Jezus, ik bid u voor


