
BIDDEN: HOE MOET DAT?

Bidden is met Jezus praten alsof het je vriend is. Dat kun je doen
in deze vijf stappen, net zoveel als dat je vingers hebt. 

Sla een
kruisteken en
zeg: In de naam
van de Vader, de
Zoon en de
heilige Geest.
Amen.

1.

2. Vraag vergeving
voor wat je niet goed
gedaan hebt
vandaag.

3. Dank God voor
alles wat fijn was
vandaag.

4. Vertel hem waar je  
zorgen over hebt,
wat je wil vragen.  

5. Maak het stil in je
hart en vertel Jezus
dat je van Hem
houdt. 



DERDE ZONDAG 
VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

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

Kleur het plaatje van deze zondag. Je ziet dat Jezus alle koopmannen uit de tempel

stuurt. Gods huis is geen markthal! Het is heel oneerbiedig wat deze koopmannen

doen.  

Deze week laten we Jezus zien dat wij wel eerbied voor Hem hebben. 

Ga naar een kerk of kapel en steek een kaars aan bij Maria. 

Zoek ook het rode lampje voorin de kerk. Dat brandt naast het

tabernakel: een soort schatkist waar alle hosties bewaard worden.

Daar woont Jezus, buig maar eens voor Hem om zo te laten zien dat jij

wel respect voor Hem hebt.

 

Als je niet naar een kerk kan, kun je een mooi lijstje maken voor het

plaatje van Jezus. Kijk op YouTube en type in de zoekbalk:

knutseljuffen fotolijstje maken. 



MAAK EEN MOOI LIJSTJE 



VIERDE ZONDAG 
VAN DE VEERTIGDAGENTIJD 

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

Kleur het plaatje van deze zondag. Vandaag praat Jezus met de schriftgeleerde

Nikodemus. Jezus noemt dat goede daden heel belangrijk zijn. 

 

Probeer elke dag iets goeds te doen thuis, op school of in je buurt. Je

kunt denken aan:

 een vriend op school helpen met zijn/haar huiswerk,

 je moeder vragen of je iets voor haar kan doen, zoals de tafeldekken

of de vaatwasser uitruimen.

Bedenk wie er in de buurt alleen is. Op de volgende pagina  vind je

een echte paaskaart die je kunt kleuren. Schrijf op de achterkant dat

jij deze kaart voor hem/haar gekleurd hebt en  doe deze bij hem/haar

in de brievenbus. 



PAASKAART OM IEMAND MEE
TE VERRASSEN 



ACHTERKANT VAN DE
PAASKAART 



VIJFDE ZONDAG 
VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

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

Kleur het plaatje van deze zondag. Vandaag vertelt Jezus over de graankorrel die

sterft in de aarde.  

Maak YouTube open en typ in: Bean Time Lapse. Klik op het

bovenste filmpje: 

Plant nu je eigen boon in een glazen pot. 

Op http://proefjesmetboefjes.nl/boon-ontkiemen/ wordt precies

uitgelegd hoe je dat moet doen. 



Je ziet dat er van de boon eigenlijk niets overblijft.

Maar er komt een schitterende plant uit! 

Jezus gaat ook sterven, uit liefde voor ons. Maar

dat sterven is niet het eind geweest maar een

nieuw begin: dankzij zijn sterven kunnen wij nu

allemaal bij God in de hemel komen. 

Dat is nog veel mooier dan een grote plant!

In de vastentijd doen we ons best om minder aan

onszelf en meer aan Jezus en aan anderen te

denken. Jezus is daar heel erg blij mee. 

Wat kan je doen?

- bid voor iemand die heel verdrietig of ziek is.

- bedenk of je iets liefs voor hem/haar kan doen. 

- bedenk eens of je wat zakgeld kan geven aan een

goed doel.
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Op zondag 28 maart is het Palmzondag,

Op 1 april is het Witte Donderdag

Op 2 april is het Goede Vrijdag

Op zondag 4 april is het PASEN!!

De mooiste dagen van het jaar  vieren we graag samen met jou!

Kijk op de site van jouw parochie wanneer er een viering is waar je naartoe

kan. 

Hopelijk heb je ook het boekje 'Jezus wacht op jullie' aangevraagd (kijk op

de pagina 'Wist je dat..') 

We komen ook met ouders en kinderen samen via Facebook:

www.facebook.com/gezinspastoraat. Elke woensdag- en zondagavond om

19.00 uur en op alle dagen in dit lijstje ook om 19.00 uur! We hopen dat jij

ook komt! 

PALMZONDAG, WITTE
DONDERDAG, GOEDE VRIJDAG &
PASEN!



Jezus is opgestaan!


