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Voorwoord

Ook dit jaar hebben wij voor u een 40-dagen vastenkalender 
samengesteld. Met deze kalender gaan we samen op weg naar 
Pasen. Deze kalender is om door te lezen en zo nodig te gebruiken.

In deze kalender vindt u per dag teksten ter bezinning,  Psalmen, 
mooie gedichten, nieuws over de bestemming van het vastenproject,
uitleg over de symbolische bloemschikkingen en recepten voor een 
sobere maaltijd. Ook de kinderen worden niet vergeten.
Echt een kalender met inspiratie voor de vastentijd en projecten
van de Vastenactie.
40 dagen onderweg, 40 dagen van inkeer en stilte, van stilstaan bij
onze naasten veraf en dichtbij. 
De opbrengst van het vastenproject is voor het grootste deel voor de
Zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria, die gaan waar 
niemand gaat en doen wat niemand wil doen. Zij verzorgen Aids 
patiënten,  geven voorlichting aan HIV besmette mensen, zorgen 
voor de weeskinderen en ondersteunen financieel 
de grootouders die voor hun kleinkinderen moeten zorgen, die wees 
zijn, omdat hun ouder(s) aan Aids overleden is.
15% van de opbrengst is voor het project dichtbij voor de stichting 
ROS, Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt, die mensen 
zonder officiële papieren ondersteunen waar mogelijk is.

Een beschrijving van deze bestemmingen kunt  u wekelijks in
deze kalender terugvinden.
Wij wensen u en jullie een zinvolle, verdiepende 40-dagen tijd.

De voorbereidingscommissie.

THEMA VAN DE VASTENACTIE IS
‘Doen wat niemand wil doen’



Overzicht

Kerkdiensten Rehobothkerk

Woensdag 14 februari, 19.30 uur, pastor Guus Ruijl, Aswoensdag
Zondag 18 februari, 10.00 uur, ds. Nico Paap
Zondag 25 februari ,10.00 uur, pastor Petra Nijboer 
Zondag 4 maart, 10.00 uur, ds. Nico Paap
Zondag 11 maart, 10.00 uur, ds. Nico Paap
Zondag 18 maart, 10.00 uur, ds. Nico Paap
Zondag 25 maart, 10.00 uur, ds. pastor Guus Ruijl
Donderdag 29 maart, 19.30 uur, ds. Nico Paap, 
          Witte Donderdag, HA
Vrijdag 30 maart, 19.30 uur, pastor Petra Nijboer, Goede Vrijdag
Zaterdag 31 maart, 22.00 uur, ds. Nico Paap, Paasnacht, HA
Zondag 1 april, 10.00 uur, ds. Nico Paap, Paasmorgen

Avondgebeden Grote Kerk:

Woensdag 21 februari, 19.30 uur
Woensdag 28 februari, 19.30 uur
Woensdag 7 maart, 19.30 uur
Woensdag 14 maart, 19.30 uur, 
          kerkdienst Biddag voor gewas en arbeid
Woensdag 21 maart, 19.30 uur
Maandag 26 maart, 19.30 uur
Dinsdag 27 maart, 19.30 uur
Woensdag 28 maart, 19.30 uur

Vastensoep Rehobothkerk:

Vrijdag 16 februari, 18.00 uur
Vrijdag 23 februari, 18.00 uur
Vrijdag 2 maart, 18.00 uur
Vrijdag 9 maart, 18.00 uur
Vrijdag 16 maart, 18.00 uur
Vrijdag 23 maart, 18.00 uur



Vastensoep

Veertig dagen lang volgen wij Jezus stap voor stap op de weg die naar zijn 
kruisdood leiden. Een weg die Hij niet zo maar is gegaan, ,een weg van de 
hoogste prijs voor het redden van heel de schepping. In Jezus ziet God af 
van zijn Zoon om het leven-naar-zijn-maat te herstellen voor allen en alles.

In deze dagen zien ook wij af. Vasten is het afzien van wat anders gewoon 
bij ons hoort: het kan in het niet eten van bepaald voedsel, niet roken of 
geen alcohol drinken, geen lekkers bij de koffie en thee. Dingen om ons te 
ontzeggen en te bepalen bij Jezus’ weg én bij al die velen voor wie de voor 
ons alledaagse dingen nog altijd oneindig ver weg zijn.

In de Rehobothkerk organiseren wij wekelijks een vastensoep. Eén maaltijd
per week uiterst sober. Afzien van onze gebruikelijke avondmaaltijd  en 
enkel soep met brood eten. Daarmee sparen wij ook uit en delen dat met  
hen die van het minste nog te kort hebben.

Elke vrijdag van 16 februari t/m 23 maart kunt u in de Rehobothkerk uw 
avondmaaltijd gebruiken bij de vastensoep. Er zullen twee soorten soep 
zijn, een vegetarische en een niet-vegetarische. Op de tafels staat brood. 
De boterham met tevredenheid bij de soep. Schriftlezing, gebed en lied 
vormen de opening en de sluiting van de maaltijd. Voor de sluiting is er 
collecte: wat wij uitspaarden op onze eigen avondmaaltijd thuis geven wij 
aan de doelen van de vastentijd. Over die doelen staat elke week iets te 
lezen op de donderdagbladzijde van deze veertigdagenkalender.

De praktische uitvoering:
1. vooraf opgeven is wenselijk en elke zondag kunt u intekenen voor            
    de daaropvolgende vrijdag  op de lijst in de Rehobothkerk. Naam en        
    aantal personen. Aanmelden kan ook via de mail:
    marianverhagen@post.com of telefonisch (010) 2239019 bij diaken
    Marian Verhagen.                                                    
2. u neemt zelf een soepkom of soepbord mee en een eetlepel.
3. de vastensoep is van 18.00 tot 19.15 uur in de Rehobothkerk.

Zó bezinnen wij ons metterdaad en in de ontmoeting met elkaar bij deze 
maaltijd bouwen wij ook aan elkaar en aan onze gemeenschap.



Er wordt graag op u gerekend: u bent er heel hartelijk welkom.
 

Woensdag 14 februari

Aswoensdag, begin veertigdagentijd

Uitleg Aswoensdag voor kinderen 
Vraag jij je wel eens af wat Aswoensdag precies inhoudt… hier volgt
een uitleg. 
Aswoensdag duidt het begin aan van de veertigdagentijd. Tot en       
met de dag ervoor wordt er nog voluit carnaval gevierd ( dat          
gebeurt niet overal in Nederland, maar wel in de zuidelijke provincies
), maar vanaf dan begint de voorbereiding op Pasen. Alle gelovigen 
worden uitgenodigd om zich te bekeren en hun hart klaar te maken 
voor Jezus’ verrijzenis.

Als teken daarvan maakt in de katholieke kerk de priester een        
kruisje met as op het voorhoofd van ieder die dat wil. Ook bij ons in 
de kerk kan dat op Aswoensdag. Aan de ene kant is het een teken 
dat wij allemaal sterfelijk zijn. Aan de andere kant is het ook een 
oproep om anders te gaan leven, meer volgens het Evangelie.

Het askruisje wordt gemaakt met de as van de verbrande        
palmtakjes van het jaar voordien. Toen dienden ze om Jezus te eren
en te loven bij zijn intrede in Jeruzalem. Intussen blijft van dat 
enthousiasme vaak maar weinig over. Het askruisje nodigt dan op 
zoek te gaan naar het vuur onder de as en naar de vreugde van het 
Evangelie, die vaak verstopt zit onder de zorgen van alledag. Als je 
zo begint aan de veertigdagentijd, kan het maar moeilijk fout lopen. 
Goed begonnen is immers half gewonnen!

 (bron: Waar woont God en 100 andere geloofsvragen ~    Uitgeverij 
Averbode) 



Donderdag 15 februari

Eerste week besparen we voor Zambia

‘Doen wat NIEMAND wil doen

We gaan dit jaar naar Zambia, naar de stad Mbala. Er zijn daar 
Zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria, die bovenstaand 
motto hebben. De zusters treden daarmee niet alleen in het spoor 
van de vele missionarissen en wij zouden zeggen, van vele 
zendelingen, maar uitdrukkelijk ook in die van Jezus Christus en 
Maria, naar wie de naam van de congregatie verwijst. Zij geven 
mensen hun waardigheid terug en zorgen er voor dat mensen, die 
nergens bij horen, er toe doen, zodat ze er wel bij horen. Het zijn 
moedige Zusters, zij banen een weg en springen als het ware in het 
diepe!  Zij stimuleren zowel de mensen die getroffen zijn door HIV 
om desondanks zo goed mogelijk met hun lichaam om te gaan, als 
gezonde mensen, op de eerste plaats familieleden, om toch de 
relaties aan te gaan met de HIV-geïnfecteerden en hen een deel van
de gemeenschap te laten zijn. De Zusters geven hierin training aan 
Chiefs en traditionele genezers.

Er zijn daar erg veel weeskinderen, hun ouders overleden aan aids, 
en de grootouders vangen en voeden die kinderen op. Maar zij 
kunnen niet zoveel meer werken (lees verdienen) dan toen zij jonger
waren, zodoende hebben ze niet genoeg geld om die kinderen goed 
op te vangen.

De komende 40dagen- of Vastentijd willen we geld gaan besparen, 
om deze Zusters en grootouders te helpen. We gaan elke week 



deurcollecte houden en we gaan elke week ergens op bezuinigen, 
zodat we dat bespaarde geld in de zak kunnen doen. Ook wil ik weer
tips geven om geld te besparen. Wat denkt u van een week, of de 
hele 40dagen, aan u de keus, geen wijn, bier of andere lekkere 
drankjes te drinken. Neem gewoon water en bedenk waarvoor u dit 
doet. Wel is het zo, dat de zondagen gevierd mogen worden. Een 
goede en gezegende Vasten- of 40dagentijd toegewenst.

Vrijdag 16 februari

Recept: Chana Masala

Dit is een gerecht uit India. Het is goedkoop en eenvoudig. Ook in 
India zijn Orthodoxe kerken en het is leuk te bedenken dat we 
samen met onze broeders en zusters in India vasten en misschien 
vanavond wel hetzelfde eten.

Ingrediënten:
  

1 middelgrote ui, fijn gehakt
1 teen knoflook, geraspt
1 eetlepel currypoeder
1 eetlepel tomatenpuree
1 blik kikkererwten, afgegoten
3 eetlepels vocht bewaren
½ eetlepel citroensap
½ theelepel zout
verse zwarte peper
eventueel 1 eetlepel margarine

 



Bereidingswijze:
 

Bak de uien lichtbruin. Daarna draai je het gas laag.
Voeg de knoflook en de tomatenpuree toe. Laat 2 minuten zacht
koken. Dan kunnen de kikkererwten, het vocht, citroensap, zout
en de zwarte peper erbij. Kook zachtjes ongeveer 5 minuten en
roer zo nu en dan.
Als je daarvoor kiest, kun je de margarine er doorheen smelten.
Laat het gerecht goed heet worden en serveer het over rijst.

Zaterdag 17 februari

Symbolische bloemschikking voor zondag 18 februari:  
Marcus 1: 12 - 15

Veertig dagen op weg naar Pasen, zeven zondagen die ons 
uitnodigen tot bezinning op wat werkelijk belangrijk is. Een tijd van 
verdieping, de liturgische kleur is paars. Veertig dagen om stil te 
staan bij de weg die Jezus ging, van Gods liefde en trouw voor 
mensen…….
De verhalen en de bijbehorende liturgische schikkingen, rijk aan 
symboliek vertellen ons daarvan.

In de schikkingen op weg naar 
Pasen zien we de regenboog.
Telkens als we zien dat Gods 
regenboog de einder omspant, 
weten we dat Hij om ons en zijn 
Schepping geeft en dat Zijn Rijk 
nabij is.

Maar het herinnert ons er ook aan dat we gevraagd zijn om hoopvol 
te handelen en elkaars bondgenoot te zijn. Samen kunnen we 
nieuwe mensen worden en de aarde behouden.

De basis wordt gevormd door een ronde tafel, onze aarde, de wereld
waarin we wonen.

Op zondag 18 februari, de eerste zondag van de veertigdagentijd, 
ligt er zand op en stenen, ze verwijzen naar de woestijn , waarin 
Jezus op de proef wordt gesteld. 



Erbij een Afrikaanse lelie: De 
symbolische betekenis is: 
uitgroeien in liefde. In de 
zaaddozen van deze plant zit de 
belofte verborgen van het nieuwe 
leven, van het nieuwe begin.

Zondag 18 februari

De echte mens

Op de zondag Invocabit, de eerste dag van deze week, wordt van
oudsher het verhaal van de beproevingen in de woestijn gelezen.
Die bladzijde van de bijbel in Matteüs ligt ook open bij Lied 538. 
Dit lied opent de bladzijde naar ons leven, ons bestaan toe:

in deze wereldtijd –
buiten de eeuwigheid –

Dit is nu helemaal een lied om eens heel  rustig door te lezen, vóór
e het gaat zingen. Het is zo eenvoudig, maar er staat zoveel in.
Neem vers 2: komen uit het water. Daar kwam Jezus uit, net als  
Israël uit de Rode Zee! Matteüs vertelt ervan in het derde hoofdstuk
vóór het verhaal van de beproevingen dat in het vierde staat. Zo
vergaat het ons ook. Gods genade en nabijheid, zijn verbond en 
roep zijn achter ons, gedoopt als wij zijn en alles wat ons leven
beter is dan woestijn in deze tijd, is een niet vanzelfsprekende 
zegen. ‘Zijn wij daartoe bevrijd’, roept Israël. ‘Zijn wij daartoe 
gedoopt’, roepen wij. ‘Is dat de weg van de Zoon’, had de Messias 
kunnen roepen, maar Hij ging de weg, onze hele weg. En hij leefde
van de woorden, ze waren zijn enige verweer: dat is de Geest
aanvaarden die naar het leven leidt.  
Wat Jezus aanvaard heeft, zouden wij niet aanvaarden; waar Hij 
gegaan is, zouden wij daar niet gaan? Hij is geen eenzame 
wadloper, maar een gids. En als ons dit allemaal te vroom in de oren
klinkt, lees of nog liever: zing het lied zelf dan. Dat is helemaal niet 
vroom of wat dan ook. Dat is gewoon goed, het is echt.
Zoals een mens weer echt kan zijn op deze weg!

( ‘Dagboek bij het liedboek’ – J.P. Boendermaker )



Maandag 19 februari

Psalm 91 (Bron: tekst & muziek:  Adrian Roest. ~ Stichting Sela
Music)

Mijn toevlucht

De Heer is je schild en bevrijder,
de redder die niet van je wijkt.
Onder zijn vleugels ben je veilig.
Zijn wieken beschermen.
Zijn trouw is een veilig schild.

In Gods nabijheid is geen angst meer
voor de plaag van de dag.
Jou zal niets overkomen;
open je ogen
en zie dat het kwaad vergaat.

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont
en overnacht in zijn schaduw,
zegt tegen de Heer:
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U.
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U.

Als je mag wonen bij de Hoogste
ben je veilig voor het kwaad.
Engelen zullen je dragen.
Je zult je niet stoten,
maar vertrapt de tegenstand.



Ik bevrijd wie mij liefheeft
en bescherm wie mij kent.
Roep je mij aan, ik geef antwoord.
In de nood ben ik bij je
en bevrijd je van angst.
Ik zal roem en overvloed geven.
Ik zal je redding zijn.
Ik zal je redding zijn.

Dinsdag 20 februari

Gedicht: Veertig dagen lang

Vasten is op tocht durven gaan
weg uit je vertrouwde zekerheden.
Je gewoonten, comfort, rust,
je hebzucht, eerzucht, heerszucht
op het spel durven zetten
veertig dagen lang.
Vasten is op tocht durven gaan
weg uit je vertrouwde hoven.
Broederlijk delen met anderen
omdat jij te veel hebt
en zoveel anderen te weinig …
veertig dagen lang.
Vasten is op tocht durven gaan
en de weg van Christus volgen.
Denken en spreken zoals Hij
en doen wat Hij zou doen,
stond Hij op jouw plaats
veertig dagen lang …
Vasten is op tocht durven gaan
en de weg naar binnen intrekken.
In de stilte God ontmoeten,
luisteren naar zijn stem en fluisteren:
“Wees mij zondaar genadig …”
veertig dagen lang.

(Jos Verstraete)



Woensdag 21 februari

Voor de jongeren



Donderdag 22 februari

Tweede Week besparen voor het project dichtbij. 



Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt.

Het Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt, kortweg ROS, is 
er voor alle mensen die, om welke reden dan ook, geen 
documenten, zoals paspoort, I.D. hebben. Zij hebben nergens recht 
op.

Mevrouw Patience is als slachtoffer van de oorlog in Liberia in 1997 
naar Nederland verhandeld, nadat ze eerst jarenlang als seksslavin 
moest werken voor de Liberiaanse rebellen. Daar heeft ze haar HIV 
infectie opgelopen. Nadat ze in Nederland haar mensenhandelaars 
wist te ontvluchten vroeg ze om bescherming hier. Ze kwam helaas 
niet door de verblijfsprocedures heen. Haar leven ging door, ze wist 
met zwart werk te overleven in de “illegaliteit” . Een vrouw met veel 
levenskracht, mede door haar geloof. Er werden 2 kinderen geboren,
zonder verloskundige hulp, op een zolderkamertje inwonend. 
Patience is naast haar behandeling voor HIV (die gelukkig nu goed 
gaat) ook nog eens fors getraumatiseerd. We hebben haar 
regelmatig van pogingen tot suicide weten af te houden door 
frequent contact met haar, en financiële steun.  De wanhoop was 
vaak te groot, zo ook het onbegrip over het uitblijven van een 
verblijfsvergunning. Ze kon ook niet terug naar Liberia, ze kreeg 
geen paspoort. We zijn blijven lobbyen en procederen voor haar. Ze 
kreeg na 20 jaar in Nederland een verblijfsvergunning!! Haar zoon is 
nu 16, haar dochter 14 jaar oud. Het zijn leuke kids die het wel gaan 
redden. Wonderlijk dat dit na zo lange tijd van bovenmatige stress 
dus goed gaat aflopen. Patience is nu een eigen huurhuisje aan het 
inrichten. Het komt goed, eindelijk, na 20 jaar. Daar gaan we weer 
voor besparen. Zullen we een week of langer niet snoepen? Gewoon
overslaan, dat is ook nog eens goed voor onze gezondheid. En het 
bespaarde geld kunt u a.s. zondag weer in de collectezakjes kwijt bij 
de uitgangen.

Veel succes en een goede week gewenst.

Vrijdag 23 februari

Recept:  gehaktballetjes



Ingrediënten:
1 pond gehakt half om half of rundgehakt
1 theelepel kristalsuiker of een beetje honing
1 theelepel paprikapoeder (gerookt als je dat hebt)
½ theelepel zout
¼ theelepel zwarte peper
¼ theelepel cayennepeper

½ theelepel gemalen komijn
¼ theelepel selderijzout
1 ei
¼ kopje amandelmeel
1 eetlepel water

Voor de saus:
¼ kopje gele mosterd
2 theelepels Hot Sauce
1 eetlepel gebakken uitjes
3 eetlepels kristalsuiker of 
honing
2 eetlepels appelazijn
2 eetlepels suikervrije ketchup
zout en peper naar smaak

Bereidingswijze:
Begin met het maken van de saus zodat de smaak van de saus zich 
volledig kan ontwikkelen. Intussen ga je bezig met het maken van de
gehaktballetjes.
Voor de saus:
Doe alle ingrediënten in een steelpan en roer tot het een gladde 
massa wordt. Laat het sudderen op een laag vuur, ong. 8 minuten.
Voor de gehaktballetjes: Doe alle gehakt ingrediënten in een schaal 
en meng het goedMaak 16 gehaktballen. Bak de balletjes braadpan 
op een matig vuur tot ze aan alle kanten goudbruin zijn en gaar.
Ong. 3-4 minuten per kant. Doe de balletjes in de saus, leg ze
vervolgens uitgespreid op een bakplaat met bakpapier en bak de 
balletjes (voorzichtig) nog 2 à 3 minuten. Serveer met een salade.
 

Zaterdag 24 februari



Symbolische bloemschikking voor zondag 25 februari
Marcus 9 : 2 -10  

Een stem uit de hemel, en topervaring op een berg. de berg is in de 
Bijbel altijd een plaats van openbaring , van Gods aanwezigheid. 
Maar ook in het leven van alledag kennen we de symboliek van de 
berg: ‘Ergens als een berg tegenop zien’ ‘op bergen en in dalen ‘, up
en downs in ieder mensenleven. In de schikking zien we een berg 
gemaakt van takken, daarbij drie witte bloemen, samengebonden 
met een rood lint, de Geest die Jezus, Mozes (de wet) en Elia 
( profeten) door de tijd heen verbindt.

Drie witte bloemen ; een anjer en twee witte rozen

Een anjer: 

De Latijnse benaming is dianthus, wat 
Godsbloem betekend. Liefde en lijden, bij 
de anjer versmalt het onderste deel van 
de bloem zich tot een spijker. Daardoor 
lijken de bloemen op de nagels waarmee 
Jezus aan het kruis werd geslagen.

Twee rozen: 
Staan voor Mozes en Elia, symboolfiguren 
voor de wet en de profeten, die het 
vertrouwde moeten loslaten. 

Er zijn dagen vol wind
er zijn dagen vol geweld
er zijn dagen vol tranen

maar daarna
bestaan er dagen vol liefde
die ons de moed geven
om door te gaan
alle dagen van ons leven.

Zondag 25 februari



It ’s good, Lord, to be here

1.   ’t Is goed, Heer, hier te zijn!
      De nacht wordt vergezicht:
      Gij gaat gekleed in zonneschijn,
      in ongebroken licht.

2.   ’t Is goed om hier te zijn,
      hier in dit visioen,
      waar Mozes en Elia zijn
      als stemmen van een toen,

3.   dat door U is vervuld,
      en waarin toekomst straalt.
      Uw heerlijk lichaam groeten wij,
      het heeft ons lot bepaald.

4.   Nog voor wij sterven gaan,
      zien wij wat komen moet.
      Blijft deze droom eeuwig bestaan,
      wordt dit ons thuis voorgoed?

5.   ’t Is goed, Heer, hier te zijn!
      Toch blijft dit niet bestaan,
      want Gij daalt met ons van de berg
      tot waar de mensen gaan.

(‘New English Hymnal – verheerlijking op de berg – 
Sytze de Vries: ‘het liefste lied van overzee’ deel I, lied 34)

Maandag 26 februari



Psalm 16 (Bron: Psalmen voor nu)

Ik val niet uit zijn hand

Mijn God, ik kom naar u. Dan ben ik veilig;
ik heb het u gezegd, en blijf het zeggen:
ik heb u nodig, Heer. De rest is overbodig.

De mensen hebben andere idolen
en wringen zich voor hen in honderd bochten,
maar dat zal ik nooit doen. En zelfs hun naam niet noemen.

Mijn God, u vult mijn bord. U vult mijn beker:
u hebt iets moois bedacht, en straks is het van mij.
U houdt mijn hele leven in uw handen
en ik kom goed terecht, want dat hebt U gezegd.

De hele nacht lig ik aan God te denken;
Ik voel dat hij er is. Zijn wijsheid geeft me rust.
Dan word ik blij, en zeker van mijn redding:
ik leef, ik leef naast God. Ik val niet uit zijn hand.

Want u zult mij niet zomaar laten sterven;
ik hoef niet naar het graf. Want u laat mij niet los.
U wilt mij leren waar ik het moet zoeken:
heel dicht bij u, mijn God, zal ik gelukkig zijn.
 

Dinsdag 27 februari



Gedicht: Mensen in uw dienst

U roept mensen in uw dienst,
beweegt mensen tot mededogen,
vraagt ons om het spoor te volgen van Jezus uw kind –
een weg van ontferming en vrede,
een reis van Genesis naar Openbaring,
een tocht van chaos naar mensenland,
minste met de minsten,
broeder en zuster van hen die lijden en verschopt worden.
Want uw wereld kraakt in haar voegen,
bossen sterven, oorlogen woeden,
de aarde bloedt, mensen huilen.
Stuur ons op weg om recht te doen en lief te hebben,
zodat eens onze wereld en wij
allen samen zullen staan in 
het volle licht van uw gerechtigheid.

Jurjen Beumer in ‘Op de drempel'

Woensdag 28 februari



Knutselwerkje voor kinderen

Wat heb je nodig:
Vouwblaadje
Strookje van ongeveer 15 cm lang
Lijm
Schaar

Neem een blaadje en vouw het 2 maal 
dubbel en weer open. Ook in de andere 
richting doe je dat zodat je 16 kleine 
hokjes hebt. Zie plaatje hiernaast. Dan 
knip je elk hoek vierkantje éénmaal in tot 
de eerste vouw. (bij de pijltjes). Plak dan 
de losse hoekjes tegen het hoekje 
ernaast aan en doe dat bij alle 4 de losse 
vakjes. Er ontstaat dan vanzelf een bakje.
Dan   plak je de strook van ong.15 cm 
lang als hengseltje tegen het bakje aan. 
Doe dit aan de tegenover elkaar liggende 
zijden. Nu heb je een leuk mandje voor 
kleine paaseitjes.

Als je wilt, kun je het mandje ook nog 
versieren.

Donderdag 1 maart



Derde Week besparen voor Zambia. 

Doen wat NIEMAND wil doen. Zuster Yvonne Mwalula: “Wij gaan 
waar niemand gaat”. Zuster Yvonne (40) is hoofd van het 
Households in Distress-programma en provinciaal overste van de 
congregatie van de Zusters van de Heilige Harten van Jezus en 
Maria. 

De zusters banen met hun sociale werk de weg voor de overheid. Ze
zetten hulp op, bijvoorbeeld een ziekenhuis of een middelbare 
school. Zuster Yvonne: “We werken nauw samen met de overheid 
en wijzen ze de weg.” In antwoord op de nood wat betreft HIV 
besmetting in de jaren 90, richtten de zusters het programma 
Households in Distress op. Zij gingen als enigen de sloppenwijken 
in. “Het is een deel van ons charisma: we doen wat anderen niet 
willen doen en gaan waar niemand gaat. We wilden mensen een 
waardig einde geven, daarom reageerden we met liefde.” Helaas is 
er ook geld nodig, er worden kerkleiders, traditionele genezers en 
chiefs getraind. We leggen uit dat HIV niet het einde van de wereld 
betekend. Als je diabetes hebt, moet je ook je hele leven medicijnen 
slikken. 

Vooral kinderen worden sterk getroffen door de gevolgen van HIV. 
Er is een gat gevallen in families. Kinderen verliezen hun ouders en 
worden bij de grootouders ondergebracht. Andere kinderen worden 
op jonge leeftijd al verantwoordelijk voor hun broertjes en zusjes en 
ze kunnen zelf ook besmet zijn en worden dan niet ouder dan 20, 25
jaar.

Besparen we weer? Laat deze week zoveel mogelijk de auto staan.  
Veel succes.

Vrijdag 2 maart



Recept: Vis met paprika en rijst

Ingrediënten:

400 gram koolvis (diepvries)
2 eetlepels olijfolie
1 ui
1 gele paprika
1 groene paprika
1 rode paprika
1 blikje tomatenblokjes
zwarte verse peper
zout
2 theelepels kerrie
1 eetlepel mosterd
verse peterselie

Bereidingswijze:

1. Fruit het uitje (in kleine stukjes gesneden) in de olijfolie.
2. Doe hier de bevroren vis bij en bak op hoog vuur mee (1 min.)
3. Daarna de in reepjes gesneden paprika meebakken.
4. Dan het blikje tomatenblokjes toevoegen.
5. De mosterd en de kruiden toevoegen en omscheppen.
6. Op smaak brengen met peper en zout.
7. Laat het geheel ong. 15 minuten zachtjes pruttelen.
8. Bestrooi met verse peterselie.
9. Serveer hier rijst bij

Dit recept is voor 4 personen
Bereidingstijd 30 minuten. 

Zaterdag 3 maart



Symbolische bloemschikking voor zondag 4 maart

Johannes 2 : 13 – 22 

Jezus houdt grote schoonmaak op het 
tempelplein, komt in opstand tegen wat
er geworden is van het Huis van zijn 
Vader,  dat een huis van gebed hoort 
te zijn, komt op tegen onrecht !
Van takken is een bezem gemaakt , 
erin de Judaspenning, symbool voor 
het geld dat van tafel wordt geveegd.
Grote schoonmaak voorafgaand aan 
Pasen!

Tussen de scherven, twee stenen die verwijzen naar de twee stenen
tafelen waarop de wetten geschreven staan. De wetten die 
duurzaam en onveranderlijk zijn , ons een weg wijzen naar 
gerechtigheid. Jezus is niet gekomen om die wetten te ontbinden , 
maar om ze te vervullen. Hij blijft trouw aan de wet van God! 
Daarvoor staat de Klimop, symbool van de Trouw vast.

Zondag 4 maart



Zondag Oculi’: ‘Mijn ogen zijn gericht op de Heer’ 

Wij wachten op U! Gij opent uw hand
en schenkt ons aan elkaar als pelgrims op weg.
O God, breng ons thuis!

De HEER is intiem met wie Hem eerbiedigen,
Hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond.
Mijn ogen zijn blijvend op Hem gericht,
Want Hij redt mijn voet uit het net.

Geef ons dan een hart, doorzichtig en zuiver.
Herschep met uw Geest ons leven als nieuw.
O God, breng ons thuis!

Wend U tot mij, wees mij genadig,
want ik ben eenzaam, zwaar onder druk.
Mijn hart is beklemd – geef het ruimte,
haal mij weg uit mijn angsten!

Verberg niet uw aanschijn, houd ons in gedachten,
berg ons in uw zegen. O God, breng ons thuis!

Bewaar mijn leven en red mij,
beschaam mij niet, want ik schuil bij U.
Dat ik door integere trouw mij laat leiden,
ja, mijn hoop is op U
Houd ons hier voor ogen de Zoon van uw liefde, de weg voor ons     
naar uw stad van vrede.
O God, breng ons thuis!

God zij ons genadig en zegene ons,
Hij doe zijn aanschijn over ons lichten!

 (‘Bij gelegenheid’ deel I – Sytze de Vries)

Maandag 5 maart



Psalm 19: 8-15  (Bron: Een knipoog van u zou al helpen – 
Karel Eykman

Hij komt eraan 

Zoals de zon per dag zijn baan kan trekken
zo zuiver, puur, rechttoe, rechtaan
op vaste tijden en op vaste plekken
Zo zal het gaan als hij eraan komt en hij komt eraan.

Zoals het stokje dan wordt doorgegeven
aan de volgende dag, door de maan 
zo weet een mens zijn tijd van leven
Zo zal het gaan als hij eraan komt en hij komt eraan.

Zoals een bruidegom die zijn bruid komt halen
fier voor haar deur gaat staan
zo vinden wij onze weg zonder verdwalen
Zo zal het gaan als hij eraan komt en hij komt eraan.

Zoals God ons ook op koers wil houden
om het juiste pad te blijven gaan
waardoor wij weer op hem vertrouwen
Zo zal het gaan als hij eraan komt en hij komt eraan

Dinsdag 6 maart



Gedicht: Gun ons nieuwe ogen

Gun ons nieuwe ogen die helderziende zijn voor
de signalen van mensen om ons heen.
Gun ons open oren, om het zwijgen van anderen
op de juiste golflengte op te vangen.
Gun ons humor en tact in de omgang met lastige mensen,
want ook die plaatst u op ons levenspad.
Gun ons een goed geheugen,
voor wat anderen ons hebben toevertrouwd
en voor wat wij hen hebben beloofd te zullen doen.
Gun ons vasthoudendheid, 
om de tijd niet te verdoen met kleine onenigheden.
Uw rijk kan niet worden gebouwd door zure mensen.
Gun ons een blij gezicht en een glimlach
die de spiegel is van een vrolijk hart,
zodat anderen zich daaraan kunnen optrekken.
Gun ons die gezindheid, die ook in Jezus stak,
toen Hij mensen onder de mensen
en vriend onder vrienden was.

 (Alfred C. Bronswijk uit „Rakelings nabij”)

Woensdag 7 maart



kleurplaat.

Pak je kleurpotloden of stiften en maak er iets moois van.

Donderdag 8 maart



Vierde week besparen voor Zambia

Beatrice Chikwanda is zelf ook geholpen en bemoedigd.
Zij woont met haar man en zes kinderen in de sloppenwijk Zambia 
Compound van Mbala, in Zambia. Beatrice is één van de vrijwilligers
die zich dagelijks inzetten voor het Households in Distress-
programma van de Zusters van de Heilige Harten van Jezus en 
Maria.
Beatrice werkt in het seizoen als koffieplukker op de koffieplantage. 
De rest van het jaar probeert ze op andere manieren geld te 
verdienen. Haar man verdient ook geld, maar maakt dat vooral op 
voor zichzelf aan alcohol. 
Ze heeft het moeilijk: Er is te weinig eten thuis, ik red het niet. We 
zijn aan het overleven. Ik vind troost in het Households in Distress-
programma van de zusters van de Heilige Harten van Jezus en 
Maria. Ze begeleidt een lee- en schrijfgroep en ze begeleidt 
lotgenotengroep voor mensen met HIV. Ze is ervaringsdeskundige: 
”Alle zwangere vrouwen in Zambia worden standaard getest op HIV. 
Tijdens mijn laatste zwangerschap bleek ik seropositief te zijn” Ze 
was ontzettend geschrokken. Ze kreeg medicijnen en gelukkig was 
haar dochter in orde bleek na de bevalling. 
Beatrice ontvangt via het programma van de zusters één keer per 
maand melk, bonen en maïsmeel voor haar kinderen. Ze krijgt via 
het programma ook haar medicijnen. “ Het ziekenhuis is te ver weg 
en geld voor de bus heb ik niet.” Beatrice is open over haar 
gezondheid, dat doet niet iedereen. Er zijn nog veel vooroordelen 
over. Zij is erg blij dat ze meedoet in de groep  en geeft nu zelf 
anderen les. 
Beatrice wil graag een training volgen, via het HID-programma om te
leren hoe ze meer inkomen kan verwerven en daarmee beter voor 
haar kinderen kan zorgen. 
Via het Vastenactie campagne project worden 300 mensen getraind 
als Beatrice.
Daar gaan we weer voor besparen. Zullen we een week of langer 
niet snoepen? Gewoon overslaan, dat is ook nog eens goed voor 
onze gezondheid. En het bespaarde geld kunt u a.s. zondag weer in 
de collectezakjes kwijt bij de uitgangen.
Veel succes en een goede week gewenst.

Vrijdag 9 maart



Recept van een traditionele vastenmaaltijd uit Limburg

Ingrediënten:

2 à 3 kroppen sla
4 à 5 uien
aardappelen voor 4 personen
boter en bloem
peper en zout
1 groentebouillonblok opgelost in ong.
½ liter water en een beetje maggi
2 potten zure haring

Bereidingswijze:

Maak de sla schoon, was en centrifugeer ze. Pel de uien, halveer
ze en snij ze in dunne schijfjes.
Laat ze zachtjes smoren in boter. Schil en kook de aardappelen.
Als de uien glazig zijn bestrooi ze dan met bloem (ong.3 eetlepels)
Peper en zout naar smaak toevoegen.
Laat even garen en giet er beetje bij beetje de groentebouillon bij
totdat er een gebonden saus ontstaat.
Giet de aardappelen af en doe de helft in een diepe (sla-)kom. Flinke
laag sla en daar bovenop de helft van de saus.
Herhaal dit.
Bij het opdienen erop letten dat de verhouding aardappelen/saus en
sla in orde is.
Geef er per persoon één of twee zure haringen bij. 

 

Zaterdag 10 maart



Symbolische bloemschikking voor zondag 11 maart
Johannes 6 : 4 – 15 

Zeven was voldoende,         Zeven is voldoende,
vijf en twee         brood en vis,
Zeven was voldoende         Jezus is voldoende
voor vijfduizend         voor ons allen
Op de heuvels langs de zee.                  als de kring gesloten is

De symboliek van het getal zeven  
De regenboog kent 7 kleuren.
Er zijn zeven scheppingsdagen                                                            
Is een combinatie van het getal 3, dat staat voor het goddelijke en 
het getal vier dat staat voor de aarde (oost, west, zuid en noord).
Hemel en aarde, God en mens, onlosmakelijk met elkaar verbonden.

In de schikking van deze zondag graankorrels en korenaren.  
Daarbij rode rozen geschikt in de vorm van een hart, symbool voor 
de liefde van Christus die ons oproept om te delen!

De graankorrel die vrucht zal voortbrengen als hij in de aarde valt.
Durven delen van wat je hebt. Delen vanuit je hart. Delen vanuit je 
hart met  alle schepselen op Gods aarde.



Zondag, 11 maart

Op weg naar Jeruzalem!

Het moet geweldig zijn voor het eerst van je leven de stad te zien. 
Op dat moment bestormen je zoveel gedachten, dat je niet weet 
waar je het eerst en het laatst aan moet denken. 
Reizen en trekken is niet iets van onze tijd alleen. Romantisch 
aangelegde zwerversnaturen deden het al veel eerder. In oude tijden
trokken pelgrims en ook strijders naar het Heilige Land. Ook in Israël
waren pelgrims geen onbekenden.
Het is maar de vraag met welke bedoelingen je Jeruzalem nadert. 
Om de muren neer te halen of sterkte toe te wensen. Om de poorten
binnen te stormen of binnen te dansen. Om een vloek uit te spreken 
of om te zegenen.
Er zijn mensen die, als ze op weg moeten gaan, overal leeuwen en 
beren op hun weg zien. Bij alles wat ze doen is er angst en daarom 
doen zij maar niets. Wie verre reizen doet, kan veel verhalen, maar 
wie zich opsluit in zichzelf is stom.
We hoeven ons niet alléén door het leven te slaan. De reis naar 
Jeruzalem is geen eenzaam avontuur. Er zijn buren, collega’s, 
vrienden, familieleden die ons ópwekken: ‘Ga je mee?’ Weigeren 
een pelgrim te zijn, loopt uit op verbittering. Wie verbitterd is, vloekt. 
Dat is niet de juiste houding ten opzichte van de stad van God en de 
God van de stad. Wij zullen gaan en staan met open, zegenende 
handen. Dan ontvangen ook wij een zegen.
Zondag ‘Laetare’, Klein Pasen, ‘Verblijd u’; deze zondag van Psalm 
122. Op weg naar Jeruzalem!

( ‘Dagboek bij het liedboek’ – Th. Weerstra – iets bewerkt)



Maandag 12 maart

Psalm 122 (Bron: Het verhaal gaat – Nico ter Linden)

Ik was verheugd toen ze me zeiden:
‘We gaan naar het huis van de Heer”
En nu staan onze voeten
in jouw poorten, Jeruzalem

Jeruzalem, jij welgebouwde stad,
met je huizen schouder aan schouder,
saamhorig trekken de stammen naar je op,
de stammen van de Heer,
geroepen om schouder aan schouder
de naam van de Heer te danken.
Hier staan de zetels van het recht,
hier staat de koningstroon van Davids huis.
Bidt om vrede voor Jeruzalem,
dat er heil is voor wie van je houden,
dat er vrede binnen je muren is,
welvaart in je vesting.
Omwille van mijn broeders en mijn vrienden
bid ik je vrede toe,
omwille van het huis van de Heer, onze God,
wil ik het goede voor je zoeken.



Dinsdag 13 maart

Gedicht: “Daar op de berg der heerlijkheid”.

“Daar, op de berg der heerlijkheid,“
heeft God gesproken: “Daar zij licht!”
Het straalde van Zijn aangezicht,
omhulde Jezus, wereldwijd.
En wéér beval God: “Daar zij licht!”
en ’t stroomde over Jezus‘ hoofd;
de nardus geurde. Wie gelooft
ziet God Zelf in het aangezicht.
Daarna sprak God weer: “Daar zij licht!”
En bij de intocht in de stad
viel licht met palmen op Uw pad
en zong men psalmen van het Licht.
Die nacht in de olijven hof
sprak God nog eenmaal: ”Daar zij licht!”
Een engel droogde Uw gezicht
van bloed en tranen, zweet en stof.
Maar na het donker van ’t gericht,
de nacht van Golgotha, het graf,
sprak God: “Licht, daal naar d’aarde af!
Sta op Mijn Zoon, en kom in ’t licht!”

Uit: Hemelhoog en aarde diep. Nel Benschop



Woensdag 14 maart

Broodhaantje maken (4 stuks)

Ingrediënten:
500 gram bloem (tarwe- of 
kristalbloem)
1 zakje gist
1 zakje vanille suiker
75 gram suiker
75 gram gesmolten boter
250 ml. lauwwarme melk
snufje zout
Rozijnen
bakpapier
plastic folie

Bereidingswijze:

Zeef de klontjes uit de bloem en doe de bloem in een kom samen
met de vanillesuiker, suiker, gist en zout.
Voeg de boter en melk toe. Mix alles ongeveer 5 minuten in de 
hoogste stand totdat het eruit ziet als een glad beslag, wat wel zacht
is gebleven.

Omwikkel het deeg met plastic folie en leg het neer op een warme 
plek. Wacht tot het deeg gaat rijzen en ongeveer twee keer zo groot
is geworden. Mix het daarna nog een keer op de hoogste stand.

Om het haantje te maken verdeel je het deeg in vieren en haal je 
van ieder van de 4 stukken een stukje deeg af, hiervan maak je
vleugeltjes. Het gedeelte dat over is kneed je in de vorm van het
haantje. Plak de vleugeltjes hierop met wat lauw water. Van de
rozijntjes maak je de ogen.

Bak de haantjes op het bakpapier 20 minuten in de oven op 220 gr.

Op 21 maart gaan we een palmpasenstok maken, daarvoor heb je
dan een haantje nodig.



Donderdag 15 maart

Vijfde Week besparen voor Zambia 

Doen wat NIEMAND wil doen.

In Zambia hebben veel kinderen één of beide ouders verloren aan 
aids. In Mbala worden ze opgevangen in Sunsuntila. Ze krijgen hier 
dagelijks een maaltijd en omdat hun familie vaak te arm is, wordt ook
hun schoolgeld betaald. 
Emeldah Nakazwe is één van die kinderen, die dagelijks naar 
Sunsuntila komt lopen, we lopen een dag met haar mee. “ Ik ga ’s 
morgens naar school en daarna naar Sunsuntila. Als Sunsuntila er 
niet was, zou ik niet naar school kunnen. Mijn lievelingseten is 
maïspap en ik wordt heel blij als ik een goed cijfer op school haal. Ik 
vind volleyballen leuk. Als ik alleen ben, denk ik aan mijn vriendinnen
en ik houd van lezen. Mijn moeder zorgt heel goed voor mij. Ze 
verkoopt brood voor op de markt. Ik wordt verdrietig als ik zie hoe 
hard mijn moeder werkt om voor ons te zorgen. Ik wil een mooi huis 
voor haar bouwen, met elektriciteit en goede meubels. Ik wil later 
lerares worden. Ik vind school heel belangrijk, want als je een goede 
opleiding hebt gedaan, kun je ouders helpen. Na het avondeten doe 
ik d afwas en daarna maak ik mijn bed op om te gaan slapen.”

Zorgen wij dat meer kinderen naar school kunnen gaan om een 
goede opleiding te krijgen en een goede maaltijd?

Zullen wij dan maar eens een dagje geen vlees eten? We maken 
een feest en bakken pannenkoeken. Het geld dat we besparen 
kunnen we in de collectezakjes bij de uitgangen doen, zondag 



Vrijdag 16 maart

Recept: salade van broccoli en bloemkool

Ingrediënten:

750 gram Broccoli
250 gram bloemkool
zout
6 eetlepels witte wijnazijn
peper
1 mespunt nootmuskaat
½  theelepel suiker
6 eetlepels walnotenolie

Bereidingswijze:

1. Was de broccoli en de bloemkool. Verdeel beide groenten in 
roosjes.
Schil de stelen van de broccoli en snijdt ze in dunne plakjes.

2. Breng een pan water met zout aan de kook. Leg de roosjes 
bloemkool in de pan en kook ze ca. 5 minuten. Voeg de broccoli  toe
en kook alles nog 5 minuten. Stort de groenten in een vergiet en laat
ze uitlekken, vang 2 eetlepels van het kookvocht op.

3. Roer de azijn door het kookvocht en voeg zout peper, 
nootmuskaat en suiker toe. Klop de olie door het mengsel. Schep de
salade ingrediënten ermee om. Laat de dressing ca.  10  minuten
rusten. Geef knapperig brood bij dit gerecht.

Dit recept is voor 4 personen.
Bereidingstijd ca. 20 minuten (plus kook- en rusttijd)



Zaterdag 17 maart

Symbolische bloemschikking voor zondag 18 maart
Johannes 12 : 20 – 33

Opnieuw de symboliek van de graankorrel, die pas vrucht kan 
dragen als hij sterft.

Jezus spreekt over dienen en het leven verliezen. Over Hem volgen 
op zijn weg in dienstbaarheid

In de schikking van vandaag zien we een weg, een weg om te gaan 
in dienstbaarheid, daarvoor staan de viooltjes symbool.

De eersten komen het allerlaatst,
God keert de rollen om.
Want Hij meet met een andere maat
en zet ons op de goede plaats
wanneer Hij weder komt.

Hanna Lam



Zondag 18 maart

Liefde wordt niet moe

Het kruis van Jezus – dat mogen wij nooit vergeten – is een galg, 
een schandpaal. Maar de christenen hebben het beschouwd als de 
boom des levens. Dat is geen camouflage, maar vrucht van het 
nadenken over de zin de betekenis van het kruis. Wat een vondst! 
Tegenover de boom der kennis van goed en kwaad, de boom van de
zondeval, de boom van de dood, stelde men het kruis als de boom 
des levens, de edelste van alle bomen. Men ging zo ver te menen 
dat het kruis van Jezus Christus en de boom van Adam op dezelfde 
plaats hadden gestaan. Het kwaad werd te niet gedaan op de plek 
waar het in de wereld was gekomen.
In deze traditie staat Lied 547 van Willem Barnard. Met het accent 
dat Jezus niet als een rijpe vrucht aan de levensboom hangt, maar 
de boom des levens als een loodzware, erger nog: als een 
doodzware last op zijn rug draagt. De neerwaartse richting van de 
melodie in de tweede regel accentueert hoe zwaar het gewicht van 
de zonde is.
Hierin is de liefde van God. In het kruis van Jezus. Een liefde die ons
draagt, die gaat tot het einde. En die niet moe wordt. Zo komen wij 
onze val te boven.
Mensen zeggen vaak: als God liefde is, hoe kan Hij het dan allemaal
toelaten? Leed, verdriet natuurrampen, verschrikkingen. Gods liefde 
heeft volgens hen te maken met zonneschijn, licht en een stralende 
hemel. Maar dat is een misverstand. Gods liefde wordt zichtbaar in 
het donker, in de duisternis, in het kruis. In de dood van Jezus. De 
liefde van God is dit, dat God zelf zich begeeft in het duister van de 
verlorenheid en in de dood. Om ons uit de dood te doen herrijzen.

(‘Dagboek bij het liedboek’ – A. van Haarlem)



Maandag 19 maart

Psalm 51 (bron: In de schaduw van de psalmen – Hans Bouma) 

Zo mislukt als ik ben 

Zo kan ik niet verder,
in niets lijk ik meer op U-
zo besmeurd, zo verminkt, 
dóór en dóór slecht,
een nietswaardige.

Zondaar in hart en nieren

Mijn God,
ik bezorg U alleen maar verdriet.

Geef mij niet op.
heb toch geduld met mij
Ik smeek U: Genade!

Zo mislukt als ik ben
sta ik vóór U

Ontdoe mij
van wat mij bevuilt, bederft

Toon U de Schepper,
maak een ander mens van mij,
laat úw Geest mij bezielen

Hoe zal ik dan weer leven!
Niet meer tot uw verdriet,
Tot uw vreugde hebt Gij mij dan.



Dinsdag 20 maart

Gedicht:  Jezus, ik wil U bedanken

Jezus ik wil U bedanken
voor wat U voor mij hebt gedaan
omdat U voor mij bent gestorven
maar ook weer bent opgestaan
Jezus, ik dank U
U gaf uzelf voor mij
Jezus, ik dank U
en geef mijzelf aan U
ik geef mijzelf aan U
U werd geschopt en geslagen
ze lachten en scholden U uit
en zelfs door uw vrienden verlaten
hing U voor mij aan het kruis
Jezus, ik dank U
U gaf uzelf voor mij
Jezus, ik dank U
en geef mijzelf aan U
ik geef mijzelf aan U
U hebt mijn zonden gedragen
en ook al mijn pijn en verdriet
dat U zoveel van mij kon houden
nee, Heer, dat begrijp ik niet
Jezus, ik dank U
U gaf uzelf voor mij
Jezus, ik dank U
en geef mijzelf aan U
ik geef mijzelf aan U.

Tekst & muziek: Marcel Zimmer
CD ‘Ik ken je wel!’



Woensdag 21 maart.

Palmpaasstok

a.s. zondag is het Palmpasen, dan worden op diverse kinderclubs
en kindernevendiensten een palmpasenstok gemaakt
Je kunt de stok zelf houden maar ook weggeven bijvoorbeeld aan 
een zieke in je omgeving of aan je oma.

Palm palmpasen, 
Hei koerei.
Over enen zondag,
hebben wij een ei.

Eén ei is geen ei.
Twee ei is een half ei.
Drie ei is een paasei

Wat heb je nodig?
Een lat van ca. 70 cm en een lat van ca. 40 cm;
Crèpe papier of verf (geel of helder groen);
Papier;
Touw / wol / garen;
Linten;
Broodhaantje (kopen bij de bakker of zelf maken van brooddeeg);
Versnaperingen (een appel, theezakjes, zakje cup-a-soup, 
paaseitjes, koekjes, ...).
Hoe maak je de palmpaasstok?
Laat een ouder iemand een kruis maken van de twee stokken of 
latten.

Het kruis kun je nu omwikkelen met de stroken crèpepapier. Versier 
de palmpaasstok met zelfgemaakte papieren bloemen, kuikentjes en
slingers. Hang de versnaperingen er ook aan (eitjes in een klein 
plastic zakje). Zorg dat de dingen aan de stok tegen een klein buitje 
kunnen!
Verder kun je er groene takjes van buxus aanmaken. Als laatste 
steek je een broodhaantje bovenop.
Let op: maak de stok niet te zwaar, je moet er goed mee kunnen 
lopen. Natuurlijk kun je ook een kleiner formaat maken.
 



Donderdag 22 maart

Zesde Week besparen voor 

In Zambia leven ongeveer 280.000 kinderen waarvan één of beide 
ouders is overleden aan Aids. Veel van deze weeskinderen wonen 
bij hun grootouders. 
In het straatarme district Mbala hebben deze grootouders vaak grote
moeite om voor hun jonge kleinkinderen te zorgen. Een grootmoeder
vertelt: “ Ik ben Elizabeth Mulenga, ik ben 60 jaar. Mijn man en ik 
waren boeren en we konden ons redden. Toen overleed hij. Sinds 
zijn overlijden, heb ik veel moeite de eindjes aan elkaar te knopen. 
We hadden 10 kinderen. Eén dochter en drie zoons leven nog. De 
anderen zijn overleden. Mijn kleinkinderen woonden bij hun vader in 
Kasama. Toen hij overleed, heb ik ze opgehaald. Hun moeder komt 
ze nooit opzoeken. Ik zorg nu voor zes kleinkinderen. Het is zwaar 
om voor ze te zorgen, omdat ik oud ben. Ik verkoop houtskool, daar 
kunnen we net van eten. Geld om naar school te gaan is er niet.”

Elizabeth leerde hoe ze vis moet kweken via het HID. ”Ik legde met 
mijn kleinkinderen een vijver aan en we gingen vis kweken, om een 
handel te starten Het geld dat we verdienen leggen we bij elkaar. Ik 
hoop dat onze levens verbeteren en de kinderen toch naar school 
kunnen. God zorgt iedere dag voor ons.”  

Ook deze oma gaan we helpen, toch? We besparen deze week met 
naar keuze één van de vorige bespaar tips.

En u kunt het nogmaals in een collecte zakje bij de uitgangen doen.

Doen wat NIEMAND wil doen.



Vrijdag 23 maart.

Recept: Stoofpotje van aardappel en tomaat

Ingrediënten:

500 gram krielaardappeltjes
1 grote ui
1 teentje knoflook
350 gram tomaten
30 ml. olijfolie
zout en peper
gehakte peterselie
voor garnering

Bereidingswijze:

1. Boen de aardappeltjes en laat ze heel. Pel en snipper de ui. Pel
het teentje knoflook en plet het met een breed mes.

2. Was de tomaten en snijd ze in blokjes.

3. Verhit de olie in een pan en bak de aardappeltjes rondom bruin.
Voeg de ui toe en het geplette knoflookteentje en smoor ze met de
aardappeltjes.

4. Voeg de blokjes tomaat toe. Draai het vuur laag, leg het deksel op
de pan en stoof het geheel in ca. 25 minuten. Breng ze op smaak 
met zout en peper en bestrooi voor het opdienen met peterselie.

Dit recept is voor 4 personen.
Bereidingstijd ca. 15 minuten (plus de stooftijd)



Zaterdag 24 maart

Symbolische bloemschikking voor zondag 25 maart
Marcus 11: 1-11

De intocht in Jeruzalem

In de schikking zijn palmtakken te zien, zij zijn symbool van 
overwinning en opstanding. Jezus wordt er door de menigte mee 
toegejuicht in de verte is een kruis te zien, de Stille Week nadert.

Een kruis symboliseert lijden en 
leven, wordt ook wel beschouwd als 
levensboom.

Dit is uw opgang naar Jeruzalem
Waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
Vrede aan allen die uw naam verhogen;
Heden hosanna, morgen kruisigt Hem!



Zondag 25 maart

Ballade van een ezel

Ik ben een ezel die wat staat te dromen,
een lastdier, zoals alle ezels zijn.
Aan zware vrachten kan ik niet ontkomen,
ik draag ze in de felle zonneschijn.

Ik word gedreven over smalle paden,
een zweepslag zegt mij links of rechts te gaan.
Mijn kleine lijf is altijd overladen
en in mijn huid staan de striemen van ’t slaan.

Ik ben de minste onder alle dieren,
ik ben een ezel, ik tel niet zo mee.
Behalve één keer toen men feest ging vieren,
toen liep ik vooraan in de optocht mee.

Ik droeg een Koning op mijn grauwe haren,
een Koning zonder scepter, zonder kroon.
Ik zie de palmen nog na al die jaren
en nu nog hoor ik: leve Davids Zoon!

Ik ben een ezel die wat staat te dromen,
mijn oren houden stil de wacht.
Misschien zal Hij vandaag of morgen toch weer komen
en ik ben de eerste die Hem dan zal zien.

(‘Alles wordt nieuw’ – Lied III,21)



Maandag 26 maart

Psalm 73: 13-20 (Bron: Vijftig Psalmen  Huub Oosterhuis en
Michel van der Plas)

Waarom heb ik in U geloofd, 
heb ik mijn handen schoon gehouden?
Iedere dag is een straf voor mij, 
elke morgen word ik geslagen.
Vaak genoeg dacht ik: doe als de anderen.
Maar dan zou ik breken met U,
en het geloof van mijn vader verloochenen.
Zo werd ik heen en weer geslingerd,
gekweld, wanhopig en zonder uitzicht.
Totdat ik rust vond in uw mysterie 
en leerde zien vanuit uw toekomst:
Heel hun bestaan is op drijfzand gebouwd, 
het valt in puin,
ze worden in een oogwenk vernietigd –
een boze droom, 
zo vaagt Gij hen weg uit de wereld der mensen.



Dinsdag 27 maart

Gedicht: De gevangenneming – Joke Verweerd

Dan zie ik eensklaps fakkels nader komen
en hoor ik niet het kletteren van een zwaard?
Ik druk mij in de schaduw van de bomen.

Soldatenvoeten hoor ik stampen op het pad.
Ze komen – en ze zullen zeker vinden.
O, God, het voorgevoel heeft toch gelijk gehad!

O, God, die alle dingen ziet en weet,
wat gaan er voor verschrikkingen gebeuren?
Vanuit mijn keel wringt zich benauwd een kreet.

Dan zie ik in het schijnsel van de maan
zijn bleek gelaat haast goddelijk opglanzen;:
rust spreekt er uit zijn kalme verdergaan.

Zijn stemgeluid vertoont geen spoor van beven
als Hij hen zegt: ‘Ik ben het die u zoekt,
neem Mij en laat die met Mij zijn in leven’.

Als Hij nog voor mij pleit, vlucht ik al heen
want grote woorden worden zelden daden.
Nog zie ik Hem daar staan: kaarsrecht, alléén…..

 



Woensdag 28 maart

Langs welke weg loopt Maria naar het graf van Jezus? Schrijf de 
letters op die je tegen komt op de goede weg .Welke woorden en 
zinnen lees je? 

Zoek 10 woorden die horen bij het paasverhaal. De letters staan op 
de doodlopende weggetjes.           
 



Donderdag 29 maart

Gebed voor Witte Donderdag – Joke Verweerd

Omdat U onze voeten heeft willen wassen
zijn wij klaar voor de maaltijd.
Verlegen wachten wij op een woord van U,
klein geworden,
niet in staat U te volgen
waar Gij gaat de weg van de minste,
de weg van het offer.

Zullen wij ooit begrijpen hoe U ons bedoelt?
Wat U verwacht, stuit ons tegen de borst.
Waar U gaat, zien wij geen weg.
Geef ons toch schaamte te eten
en verlangen te drinken.
Voedt ons op voor een ander leven,
voor een gezuiverd bestaan.

Zegen ons met brood en wijn,
met Uw vlees en bloed,
opdat wij, ons ondanks,
deel hebben aan het nieuwe verbond

Amen

.



Vrijdag 30 maart

Gedicht voor Goede Vrijdag – Joke Verweerd

Het sterven van Jezus

De dag wordt donkerheid,
een huivering, een beven.
Zie, hoe mijn Meester lijdt.
Het einde van zijn leven.

De aarde spuwt Hem uit.
De hemel blijft gesloten.
Hij gééft zich, haar en huid.
Zijn hartenbloed vergoten.

Zie zijn gebogen hoofd,
hoe Hem het doodsbleek kleurt.
Wie had dit ooit geloofd?
Hoe kan dit zijn gebeurd

 



Zaterdag 31 maart

Symbolische bloemschikking voor Pasen.
Johannes 20 : 1 – 18

Onder de prachtige boog van Gods trouw een bloeiende tuin met 
narcissen, tulpen, voorjaarsbloemen en groen.
God maakt een nieuw begin! 

Erbij een steen, die herinnert aan de grafsteen en opgerolde doeken,
verwijzend naar de Opgestane Heer! De sluitsteen van de dood 
onwrikbaar weggehaald.
De ruimte van het graf biedt zicht op leven in bloei. 



Zondag 1 april

Paaslied

Zie je Hem? Het Lam van God,
Mens die onze zonden draagt,
aan het kruishout heeft zijn bloed
ons vergevend aangeraakt.
Aan een donker graf gebonden
heeft Hij ons tot rust gebracht.
Zegevierend over zonde
drong Gods Lam in onze nacht.

Zie je hem? De Held van God !
Zijn bevrijding maakt ons heel !
Hij verliet de dodengrot:
overwinning is ons deel.
Nu de dood is weggenomen,
heeft het donker afgedaan.
Gods Held zal weer bij ons komen
om ons op te laten staan.

Zie je Hem? De Zoon van God,
die in stal en kribbe lag.
Na een nacht vol leed en spot
straalt zijn overwinningsdag.
Ieder jaar waarin wij leven.
is met schittering gevuld.
Wie de Zoon de eer wil geven,
wordt herschapen naar zijn beeld.

Dank aan Christus, lof en eer
en de macht in eeuwigheid!
Breng nu dank aan onze Heer,
die ons van de dood bevrijdt.
Al wie ademt zal getuigen
van de Vader en de Zoon,
Wie gelooft, zal voor Hem buigen,
die het Lam is op de troon.

(Jochen Klepper (1903 – 1942) – vertaling Titia Lindeboom)



Tot stand gekomen met medewerking van:

Ds. Nico Paap

Petra Nijboer-Vermeulen

Jacolien Immerzeel-van Oosten

Marian Verhagen-Jansen in de Wal

Corrie van der Kooij-Dik

Jan-Willem Meijer

Wil van Veelen

Drukwerk verzorgd door:

Wij wensen u gezegende Paasdagen
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