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Nieuwsbrief - Kinderen
voor kinderen van de Augustinus Parochie
BESTE KINDEREN, HIERBIJ DE ACTIVITEITEN MET PALMPASEN EN DE GOEDE WEEK
Van harte nodigen we jullie uit om mee te doen met de activiteiten voor
kinderen die hun eerste communie gaan doen in onze parochie. Nog
steeds moeten we ons aan de corona maatregelen houden. Daarom zijn
de activiteiten in de kerk alleen voor de communicanten dit jaar. Ook kun
je hier meer lezen over de betekenis van Palmpasen.
Alle kinderen mogen wel thuis een Palmpasenstok maken en brengen
naar iemand die eenzaam of ziek is. Hoe het moet, lees je hieronder.
Succes met alles en een mooie week toegewenst namens de werkgroep
Gezinsvieringen.
28 maart – 9:30
31 maart – 14:00
2 april – 16:00
4 april – 9:30

40-Dagen viering kerk Vlijmen met Palmpasenstok
Film in de Lantaarn in Vlijmen
Goede Vrijdagviering kerk Vlijmen
Paasviering en eieren zoeken kerk Vlijmen

Palmpasenstok
maken

Een Palmpasenstok
heeft de vorm van een
kruis en is vaak versierd
met een palmtak.
Bovenaan zit een
gebakken broodje in
de vorm van een haan,
een broodhaantje. Aan
de stok hangen
kleurige slingers van 30
rozijnen en 12 pel
pinda’s, snoep, eitjes,
en vruchten.
Liedje Palmpasen

Palmpasen is de zondag vóór Pasen en het begin van de Goede Week

Palmpasen is de dag waarop we denken aan Jezus die op een ezeltje
Jeruzalem binnen reed 2000 jaar geleden. Je kunt het de intocht van
Jezus noemen, maar ze hadden toen geen vlaggetjes en riepen niet
“Hoera”. De mensen hadden takken van de bomen gesneden en riepen
“Hosanna”. Ze dachten dat Jezus hun koning en redder zou worden. Ze
waren heel blij en vol hoop. Maar niet alle mensen waren blij, zo bleek.
Jezus is koning en Heer geworden, maar het ging wel heel anders. Nadat
Jezus voor het laatst met zijn vrienden gegeten had, werd hij gevangen
genomen. Jezus is niet gevlucht, maar ging door met zijn missie. Hij stierf
wel op het kruis, maar het kwam daarna goed. Jezus werd weer levend
en dat vieren we met Pasen. Daarom noemen we de laatste week van

palm palm pasen
ei koerei
over enen zondag
hebben wij een ei
één ei is geen ei
twee ei is een half ei
drie ei is een paasei
Word ook Facebook
vriend en like de site:
https://www.facebook.co
m/augustinusparochie/
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Jezus zijn leven: de Goede Week. Deze belangrijke week herdenken en vieren we elk jaar in de kerk en
dat maakt mensen heel blij.
Palmpasenstok, een traditie..

Een van de tradities o p Palmzondag is dat kinderen in een optocht lopen met Palmpasen stokken die
ze versierd hebben met groene takjes, paaseieren en een broodhaantje. Dit zijn allemaal tekens van
nieuw leven in de lente. Er zitten vaak nog meer versieringen aan de paasstok, ze zijn niet alleen
lekker, maar zeggen ook iets over het leven van Jezus.
Ze brengen deze stok naar een zieke oma of opa, of een zieke in een verzorgingshuis. Dat kan dit jaar
niet, maar je kunt wel een paasstok brengen bij een zieke thuis. Zet hem voor de deur en bel aan of
gooi een briefje door de bus. We denken dat die zieken dan heel blij worden en voelen dat ze toch bij
de kerk horen. Je mag er natuurlijk ook meer maken als je tijd en zin hebt.
Palmpasenstok maken, doe mee..

Zo maak je een palmpasenstok. Je kunt ook kijken op:
https://www.youtube.com/watch?v=15TmLe2dLto
Benodigdheden: een kruis, een palmtakje (Buxus takje), broodhaantje, 30 rozijnen, 12 pel pinda’s,
ijzerdraad, snoep, eitjes, vruchten en gekleurd crêpepapier om de stok te versieren.
Je vader of moeder, maar misschien ook je oma of je opa hebben vast wel twee latjes van hout om een
kruis te maken.
! De groene buxustakjes zijn de groene palmbladeren die de inwoners van Jeruzalem zwaaiden toen
Jezus de stad binnenging.
! Het haantje is gemaakt van brood en herinnert aan het brood dat Jezus brak tijdens het Laatste
Avondmaal met zijn vrienden.
! Het haantje wijst ook op de haan die kraaide toen Petrus wel drie keer loog over zijn vriendschap
met Jezus.
! De slinger met de 30 rozijnen wijst naar Judas. Deze apostel geloofde niet meer in Jezus. Voor
dertig zilveren munten verraadde hij Jezus.
! De slinger met de 12 pel pinda’s wijst naar de 12 vrienden die met Jezus het laatste Avondmaal
vierden.
! Het kruis wijst naar het kruis waarop Jezus stierf;
! De eieren zijn een teken van nieuw leven.
Goede Week - er is van alles te vinden op internet en dit vonden wij. Zoek zelf ook eens!
Links :
! https://www.geloventhuis.nl/2012/van-palmzondag-naar-pasen/kijktafels/goede-week-en-pasenruimte-maken-voor-de-liefde.html
https://www.kindengeloof.nl/pasen.html
! https://www.samueladvies.nl/?s=pasen&post_type=
! Goede Week kalender om te doen samen, zie bijlage hieronder.

Goede Week kalender
eg naar Pasen…
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