
Beste kinderen, 
Op woensdag 6 maart is het aswoensdag. Daarmee begint de 
‘veertigdagentijd’. Vijf weken waarin we nadenken - en meeleven - met het 
lijden, de dood en verrijzenis van Jezus. In deze nieuwsbrief vind je van alles 
om je daarop voor te bereiden!   

Heb je de sticker gevonden? Deze is om op een snoeptrommeltje te plakken. 
In de veertigdagentijd vasten we: we bidden meer, gaan een keertje vaker naar 
de kerk om Jezus te ontvangen in de Eucharistie en we brengen kleine 
offertjes. We geven bijvoorbeeld geld aan arme mensen en we eten minder of 
geen snoepjes. Je kunt de snoepjes bewaren in je eigen vastentrommeltje met 
je naam erop. Op zondag of met Pasen kun je ze dan lekker opeten! 
Veel lees- en knutselplezier,  
Diaken Egbert, Ineke, Kapelaan Jochem en Brechje 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Wil je deze gratis nieuwsbrief ook met de post 
thuis ontvangen? Stuur een mailtje naar: 

gezin@bisdombreda.nl. 

VEERTIGDAGENTIJD - MAART/APRIL 2019

KINDERNIEUWSBRIEF 

VEERTIGDAGENTIJD 

Met sticker! 

Afbeeldingen:  

Tekeningen:                     
S. Hüsstege,                         

J. Vanier - Je rencontre 
Jésus.  

Werkje: Samuel Advies 

  Foto: R. Mangold
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Hieronder vind je vier (!) puzzelstukken van de Geloofsfeestpuzzel.                       
Bewaar ze, maak de puzzel en lever ‘m in op het Geloofsfeest op 29 juni 2019.       

Dan krijg je een mooi cadeau!

Jeremy (11 jaar) vraagt aan Kapelaan Jochem: “Hoe komt de Kerk aan de naam ‘Goede Week’?”

De Goede Week start met de blijde intocht van Jezus als koning in Jeruzalem (Palmzondag), maar 
eindigt bij het graf waarin Jezus ligt (Stille Zaterdag). In de Goede Week denken we heel bijzonder na 
over hoe Jezus zijn leven voor ons heeft gegeven. Op Witte Donderdag geeft Jezus ons de Eucharistie 
en voorspelt Hij al zijn eigen lijden en sterven op Goede Vrijdag.  

Maar waarom noemen we deze week van Jezus lijden en sterven dan goed? Dat heeft te maken met de 
betekenis van de dood van Jezus. Door het sterven en opstaan uit de dood (verrijzenis) heeft Jezus op 
het kruis de dood overwonnen. Het kruis is voor ons dan ook een teken van overwinning. Door de dood 
van Jezus, is er voor ons weer toegang tot God. God houdt zoveel van ons dat Hij zijn eigen Zoon heeft 
gegeven om ons te redden. Dat is de liefde van God voor ons! Als dat geen goed nieuws is, dat is de 
Blijde Boodschap. 

Kapelaan Jochem

Wil jij Kapelaan Jochem ook een vraag stellen? Mail deze dan naar: gezin@bisdombreda.nl. 
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We vasten om ons voor te bereiden op de verrijzenis van Jezus met Pasen! Door een beetje minder aan 
onszelf te denken en meer aan Jezus en aan anderen, helpen we onszelf om ons hart voor te bereiden 
op die Grote Dag! Hieronder vind je een vastenactiekaart. Daarop kun je aankruisen wat je gelukt is: of je 
meer aan Jezus hebt kunnen denken, meer voor een ander hebt kunnen doen en welke offertjes je hebt 
gebracht. 

Vastenactiekaart

Meer aan Jezus denken: 
0 Ik bid extra voor kinderen die het 
moeilijk hebben 
0 Ik ga een keertje extra naar de mis 
0 We bidden elke dag voor en na het 
eten 
0 Ik lees een keertje extra uit de Bijbel 
0 Op Goede Vrijdag en met Pasen gaan 
we naar de kerk

Meer aan anderen denken: 
0 Ik let meer op andere kinderen in 
mijn klas die het moeilijk hebben 
0 Ik organiseer een maaltijd voor mijn 
vrienden/vriendinnen 
0 Ik geef zakgeld aan een goed doel 
0 Ik help mijn ouders 
0 Ik doe een taak in de kerk 

Ik breng een offertje: 
0 Ik eet door-de-week geen snoepje of 
koekje 
0 Ik kijk minder televisie 
0 Ik game minder 
0 Ik bedenk elke avond wat ik goed 
heb gedaan en wat ik beter kan doen. 
0 Ik eet af en toe geen vlees bij het 
avondeten

Veertigdagentijd 


