Samen de veertigdagentijd in…

Alles begint op Aswoensdag!
Dan krijgen de christenen een askruisje op het
voorhoofd.
De palmtakjes van vorig jaar worden verbrand
en met de as worden we getekend. Dit om eraan
herinnerd te worden dat we ons leven moeten
afstemmen op Jezus.

In de vasten proberen we een moment in de dag te vinden
om even stil te vallen. Meestal net voor ons avondmaal, waar
we samen met de kinderen net wat extra aandacht geven
aan elkaars verhaal. Ook maken we op dat moment tijd om
God te danken voor elkaar en de boodschap die Hij ons gaf.

Nu begint de veertigdagentijd. Gedurende deze
veertig dagen hebben we wat meer aandacht

Mama van Flore

voor het gebed. We willen in deze tijd ook
aandacht hebben voor solidariteit: de acties van

We maken een sjaal voor Jezus. In de

Broederlijk Delen kunnen ons daarbij helpen.

veertigdagentijd staat er in de kerk
vast wel een groot vastenkruis! En daar
wordt dan een paarse sjaal overheen
gehangen!
Maar met Pasen kiezen we voor een
witte sjaal. Ook thuis kunnen we een
sjaal over het kruis hangen. Je kan die

Onze Tristan kwam vorige week terug van de

sjaal

jeugdbeweging en toonde ons trots zijn 2

ook

met

gekleurde

handen

versieren. Je doet in enkele diepe

euro, die hij had meegekregen. Niets gekocht!

borden verschillende kleuren vinger-

Hij zei me: “Ik ga mijn cent meenemen naar
de klas om het in ons spaarpotje te steken

verf. En dan stempelen maar... .

van Broederlijk Delen.” Hij had zijn eigen
invulling gemaakt van wat vasten voor hem
betekende! Super toch… .

Wouter, net 7, vroeg me wat solidariteit is. Ik zei hem
dat het meeleven is met anderen. Hij zei “MEE-leven: dat
kan ik, dat doe ik elke dag met mijn vrienden: veel plezier

Lieve Jezus,

U bent voor ons als brood
om dagelijks te kunnen leven.
Wees bij ons in deze veertigdagentijd
om ons eraan te herinneren
dat ook wij brood moeten zijn
voor hen die minder hebben dan wij.
Amen.

maken!”
Ik gaf hem nog mee: “ook een keer als ze een slechte dag
hebben, dan moet je er ook voor hen zijn”. “MOEILIJK,
die solidariteit”, zei hij. Hij heeft het volledig begrepen,
dacht ik.

