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WOORDJE VAN DE PLOEG 

Lieve mensen, 

De Goede Week en Pasen 2020. 
We hadden ons deze periode allicht anders voorgesteld. 
Maar niettegenstaande alle corona-maatregelen willen we met deze nieuwsbrief samen met jullie op weg 
gaan naar Pasen. 
In deze editie “Op reis door de Goede Week” bieden we jullie naast inspirerende teksten en gedichten ook 
filmmateriaal aan. 
We hopen dat ieder van jullie zijn/haar gading hierin vindt. 
 

In deze voor velen onwezenlijke tijd van “social distance” zien we gelukkig ook mooie dingen. 
Niet alleen de natuur is op haar mooist, maar ook wij mensen proberen het beste van onszelf te geven. 
We hebben niet alleen meer aandacht voor hen die ouder, minder gezond en eenzaam zijn. 
We spreken elkaar ook weer spontaan aan op straat, de nodige lijfelijke afstand respecterend uiteraard. 
Mensen zijn creatief in elkaar nabij zijn. 
Dat doet deugd en geeft een warm gevoel. 
Wij hopen van harte dat dit “herboren” aandacht hebben voor elkaar het corona virus overleeft. 
Ook dat is Pasen. 
 

Laat ons samen blijvend zorg dragen voor elkaar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HOOP IS HET ZAAD  
WAARUIT DE WERELD VAN MORGEN GROEIT.  

 

 

In een vorige nieuwsbrief kon je via een link de viering van Broederlijk Delen 2020 lezen. 
Omdat deze viering niet is kunnen doorgaan hebben jullie ook niet de kans gekregen om jullie 
bijdrage over te maken. 
Via deze weg bieden we diegenen die dit wensen hier de kans toe. 
 

 

 

Delen is een hefboom voor systeemverandering.  
Werken aan een andere samenleving door ‘ieder voor zich’ te vervangen door  

‘delen en her-verdelen’. 
Broederlijk Delen wil delen en herverdelen met partners in Afrika, Latijns Amerika, 

met Israël en Palestina.  
 

Deel jij mee?  
Delen doet goed! 

 

Doe een gift op de rekening van Broederlijk Delen nr. BE12 0000 0000 9292. 
Vanaf 40€ ontvang je een fiscaal attest. 
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   PALMZONDAG 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9tbcdpiOQYw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bDVmwI6robo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZPTLASjsTcI 

Palmpasen, het begin van de Goede Week, de laatste vastenzondag voor Pasen. Op deze dag wordt de 
feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht.  

WIJ WILLEN OOK DIT JAAR DIE BLIJDE INTOCHT HERDENKEN.  
DAAROM HEBBEN WE PALMTAKKEN GEWIJD DIE JE VANAF ZATERDAGMIDDAG  

ACHTER IN DE KERK KAN KOMEN HALEN. 
MOGEN WE VRAGEN OM GEMATIGD TE ZIJN IN DE HOEVEELHEID TAKJES DIE JE MEE-
NEEMT, ZODAT ER OOK NOG GEWIJDE PALM IS VOOR DE MENSEN DIE NA JOU KOMEN. 

 

Je vindt hieronder 3 filmpjes over Palmzondag. Ja kan ze via de links ernaast openen. 

Het laatste filmpje is Palmzondag gezien vanuit de beleving van de ezel. Beschouw het eerder als een 
“ludieke kijk” op het gebeuren. 

https://www.youtube.com/watch?v=9tbcdpiOQYw
https://www.youtube.com/watch?v=bDVmwI6robo
https://www.youtube.com/watch?v=ZPTLASjsTcI
https://www.beleven.org/feest/pasen
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Er stond een lange tafel in de schaduw van de platanen. Met meer dan 60 za-
ten ze daar, uitgedost in feestkledij. 
Er waren mannen en vrouwen die onafgebroken het eten en de drank aanreik-
ten. 
Er was muziek en iedereen leek gelukkig. 
Van in de verte had hij het al gehoord; hij was een vreemde man, gevlucht en 
al dagenlang onderweg op zoek naar wat eten en wat warmte voor de nacht. 
De weg liep juist naar de feestvierders en hij rook de geur van uitgelezen ge-
rechten en wijnen. 
Na een korte aarzeling ging hij recht op hen af, stak zijn hand uit en smeekte 
om een stukje brood. 
Een van de aanwezigen gooide een heel brood naar hem, maar de honden wa-
ren sneller. 
Iedereen lachte om die dwaze grap. 
Hij trok verder en ergens in de bocht van een weg zat nog zo een vreemde 
man tegen een grote steen aan, zijn rugzak op de grond. 
Hij haalde er juist een homp brood uit en kaas om te eten, toen die andere vreemde gewoon naast hem ging zit-
ten in het gras. 
Bijna spontaan brak hij een stuk brood en bood het zijn nieuwe gezel aan, met nog wat water, ergens getankt 
aan een bronnetje. Ze dronken aan dezelfde fles. 
Er werd niet veel gezegd, ze stonden samen recht en trokken verder op zoek naar wat eten en warmte voor de 
nacht. 
Opeens hoorden ze achter hen de snelle hoeven van paarden en er kwam een koets aangereden. 
De meester deed de voerman stoppen en nodigde hen uit in te stappen.  
Ze reden verder tot bij het huis waar de meester woonde. 
Kom binnen, zei hij en samen genoten ze van een heerlijk avondmaal. 
Hun geluk kon niet meer op toen die man hen uitnodigde om daar de nacht door te brengen. 
Er stond een zalige glimlach op hun vermoeide gezichten toen ze in slaap vielen en dan nog in een echt bed. 
De volgende morgen na het ontbijt had die vreemde, wellicht rijke eigenaar al wat proviand in hun rugzak gesto-
ken en bij het vertrek nog wat zakgeld en een goede reis toegewenst. 
Vandaag lopen over de wereld diezelfde mensen, gevlucht voor geweld, geloofsfanatisme. Ze zoeken naar een 
beter land, een nieuwe thuis en vooral vrede. 
Maar ook vandaag lopen wij, bewust of onbewust, aan deze ellende voorbij. 
Wij zien het niet of durven het niet te zien. 
Maar ook vandaag zijn er mannen en vrouwen, degelijke jonge mensen die zien en handelen. 
Zo wordt door die hele wondere geschiedenis van mensen, altijd opnieuw, nu hier, dan daar, een spoor van hoop 
getrokken. 
En misschien ben jij een van hen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=48CeMHNdU1I  
 

 

 

 

 WITTE DONDERDAG 

https://www.youtube.com/watch?v=48CeMHNdU1I
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https://www.youtube.com/watch?v=Sb46vWD4dWw  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOEDE VRIJDAG 

In de Goede Vrijdagviering van 2017 beeldden onze eigen misdienaars het schaduwspel uit van de kruisweg. 
We vonden nog een opname ervan in onze archieven en willen deze graag via deze weg met jullie delen. 

Deze opname werd gefilmd op de “algemene repetitie” voor de kinderen van de Kraal 
De opnamekwaliteit is niet altijd even goed, onze excuses hiervoor. 

Christenen herdenken het proces, de marteling en kruisiging van Jezus,  

maar ook het lijden en de dood van zovele mensen, toen en nu. 

https://www.youtube.com/watch?v=Sb46vWD4dWw
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STILLE ZATERDAG EN DE PAASKAARS 

Korenaar en 
druiven 

Kruis met ring 
(aureool) 

Koren en drui-
ventros, 

verwijzen naar 
het laatste 
avondmaal. 

Eenvoudige paaskaars 
groen 

 

 

 

 

 

Eenvoudige paaskaars 
rood 

Zoals ook de voorbije jaren gebeurde, kozen de kinderen van het 6de leerjaar van de Kraal uit  
6 genomineerde kaarsen de Paaskaars 2020. 

Mieke stelde de kandidaat kaarsen aan hen voor en gaf een woordje uitleg over de  
betekenis van de symbolen die erop staan. 

Keltisch kruis 

Kruis met ring, komt oor-
spronkelijk uit Ierland. 

De ring symboliseert een 
aureool. 

(=stralenkrans om het 
hoofd van een heilige) 

Goudkleurig, ‘edelstenen’ 
in het hart van het kruis. 

 

Oneindigheidstekens en 
drievoudige knoop 

(Vader-Zoon-Geest) 

Ark en regenboog 

Teken van het verbond 
dat God sloot na de 

zondvloed (verhaal van 
Noach). 

Kruis en regenboog: 
teken van verbonden-

heid met God. 

Korenaar 
Koren symbool van 

groei, 
dood en verrijzenis 
Christus = levende 

brood 

De keuze viel op de kaars met  
de ark en regenboog. 

Zij zal vanaf nu Pasen tot Pasen 2021 voor ons 
een teken zijn van onze verbondenheid met 

elkaar en met God. 
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Van Palmzondag tot Pasen met de zandtovenaar 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?                  
v=MMe1czHAGyQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Paasverhaal in Lego-versie 

 

 

https://www.youtube.com/watch?
v=cQhC5hi0gZk 

VAN PALMZONDAG TOT PASEN 

Hieronder bieden we je nog enkele links aan waarmee je de weg van Palmzondag tot Pasen nog eens in 
beeld kan volgen. 

Helemaal onderaan de pagina vind je enkele links naar mooie zinvolle teksten in deze paastijd. 

 

Er is een uitge reid alternatief aan od an ieringen ia radio en TV,  

je indt alle info hiero er  

hier via www.kerknet.be . 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MMe1czHAGyQ
https://www.youtube.com/watch?v=MMe1czHAGyQ
https://www.youtube.com/watch?v=cQhC5hi0gZk
https://www.youtube.com/watch?v=cQhC5hi0gZk
https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel-informatie/alternatief-aanbod-vieringen-radio-tv-internet
http://www.kerknet.be/
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HET IS PASEN 

Alsof een grote steen is weggerold 

tussen nacht en dag, 
duisternis en licht, 

tussen wanhoop en hoop, 
angst en durf. 

  

Geen chaos en verleden meer, 
alleen nog toekomst en hemel, 

ook hier en nu. 
  

Zo sterk is de kracht 
van wie het hoofd opricht 

en opstaat uit zijn gebrokenheid. 
  

Zo radicaal als de dood vernietigt, 
zo onstuitbaar en nieuw 

breekt precies dán het leven door 

en gaat de mens 

een weg die niet doodloopt, 
nooit meer. 

  

Zo is leven: 

eeuwig, 
zo intens en altijd weer. 
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“MIJMERINGEN” IN DEZE VASTENTIJD 

Voor heel wat mensen moet het moeilijk zijn. Wij leven in 
gemeenschap en dat maakt alles draaglijker. 
Wij mogen nu ook niet meer in het Rusthuis komen. Onze 
directie is uiterst bezorgd voor alle mogelijke besmettin-
gen... 
We regelen ons gezamenlijk gebed in eigen huis (Schrijn). 
Wij denken aan jullie allen en aan de parochie. 

Hopelijk duurt het niet TE lang. 
Veel sterkte en wederzijdse bemoediging in jullie bezielen-
de zending. 

Heel hartelijk, 
De zusters van het Schrijn  

Ik stel bij mezelf vast dat ik dankbaar ben 
dat er een hond in huis is, dus elke dag 
buiten, nog nooit zo graag gewandeld, je 
komt veel mensen tegen, op veilige afstand 
weliswaar, maar altijd een woord van her-
kenning, een 'blij zijn' een ander te zien. 
En bovenal: de lente is er, hoe dan ook, 
alles spat van het leven, de lente trekt zich 
niets aan van Corona, en ook voor mij, 
vanuit gelovig perspectief en vanuit het 
perspectief van je geliefde te verliezen: het 
leven is inderdaad sterker dan de dood. 

Dat Corona in de vastentijd valt maakt dat ik tijd heb om stil te 
staan en meer nadenk en reflectie maak naar mezelf. 
Corona, een klein maar zeer sluw en sterk virus, maakt geen on-
derscheid, ieder staat voor het virus op dezelfde hoogte. Er is 
geen onderscheid tussen oud of jong, arm of rijk, geleerd of onge-
letterd, minister, vluchteling. Dit maakt ieder kwetsbaar en kennis 
of geld maken geen verschil. 

Het doet me aanvoelen hoe klein en nietig wij als mens zijn en het 
nog steeds zijn ook met de vooruitgang van wetenschap en ken-
nis. De natuur blijft onvoorspelbaar, wij als mens hebben de 
macht niet om alles op te lossen, hoewel we denken dat we heel 
ver staan. 
In deze moeilijke tijden voelt het goed aan dat er solidariteit tus-
sen de mensen en velen het beste er willen van maken om er sa-
men door te komen. Veel initiatieven zijn hartverwarmend. 
We moeten wel alert blijven dat wie onderaan de ladder staat er 
niet afvalt. Onderwijs op afstand is goed voor wie de taal kent, 
zijn kinderen kan begeleiden, een computer in huis heeft. Niet alle 
gezinnen kunnen zo'n situatie aan. Moeten directies de zwaksten 
aanspreken en mee begeleiden op school ? 

De Voedselbank is gesloten, waar moeten die mensen voldoende 
voedsel halen? Dit kan niet. Voedselpakketten worden gemaakt en 
aan huis geleverd. 

Ik ben er me bewust van dat ik in een luxepositie zit. 
Wat met onze levensstijl, wat kunnen we onthouden over hoe het 
misschien anders kan. Het klimaat vaart er wel bij, overal in de 
wereld zijn de waarden van fijn stof, giftige gassen sterk gedaald. 
Is het niet tijd om na te denken over onze manier van leven? 

Dit zijn enkele bedenkingen. 

Toeval bestaat niet. 

Corona valt in de vasten, en mis-
schien is er wel een verband tussen 
deze twee. Enerzijds maakt Corona 
veel mensen bang (van elkaar!), 
onzeker, en doet het heel lelijke 
dingen met de wereld. Maar ander-
zijds stel ik vast dat we het deze 
tijd blijkbaar gemakkelijk met wat 
minder consumptie kunnen doen. 
We maken meer tijd voor andere 
dingen en moeten hiervoor geen 
boterham minder eten. We ruimen 
onze diepvriezer op en vinden rest-
jes eten, waarmee we met gemak 
een buffetje samen weten te stel-
len. We ruimen onze huizen op en 
vinden allerlei spullen die we net 
nog niet hadden weggegooid, en 
die dus toch nog kunnen dienen. 
Als dat niet typisch is voor de vas-
tenperiode … 

We mogen ons dus niet blindstaren 
op het negatieve. In deze periode 
komen heel veel mooie dingen in de 
mensen naar boven, dat is niet 
niks. Alle uitingen van respect en 
dank, alle acties om mensen te ver-
binden, het zijn tekenen dat we on-
ze moed niet mogen laten zakken, 
ook al moeten we dan in ons kot 
blijven. Het zet ons met onze 2 voe-
ten op de grond, en hopelijk blijft 
dit nadien nog wat in ons hoofd en 
in ons hart hangen. 

Enkele lezers stuurden ons hun “mijmeringen” in deze speciale vastentijd. 
Hieronder kan je lezen hoe zij deze tijd beleven. 
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HET IS PASEN 

 

WE 

WENSEN 

JULLIE 

ALLEMAAL 

EEN  
ZALIG PASEN 
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TEKST VAN DE MAAND 

Raak ons aan 

  

Als de nachten donker zijn 

- ontsteek een lamp in onze ziel. 
Als de storm raast over het land 

- wees ons nabij in een zacht suizen. 
Alle smart, alle vertwijfeling, alle woede 

- laat ze verstillen bij U. 
Vloei in ons uit; 

Stroom door ons heen, 
Wees kracht in ons, liefde 

Wees licht in ons, ruimte, 
Leer ons stil zijn, leer ons open zijn, 

Uw heilige Naam in ons midden, 
Uw heilig Woord in ons hart, 

Verbondenheid met allen, 
Grenzen doorbroken. 

Onuitsprekelijke, wees bij ons, 
Raak ons aan. 

  

Catharina Visser, uit ‘Opstaan in stilte’ 
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SAMEN ZORG DRAGEN VOOR ELKAAR 

 

WE DOEN HET MET EEN  
VIRTUEEL BLOEMETJE 
VOOR JULLIE ALLEMAAL 


