
Op weg naar Pasen 2020
Door het Corona-virus kunnen we nu niet samen Pasen 
vieren. Dat is jammer! Vanuit de werkgroep KWD 
dachten we dat het leuk was om wat ideeën toegestuurd 
te krijgen...
Wij denken aan jullie en hopen jullie snel weer te mogen 
begroeten!

Hartelijke groeten van 
Teresa, Gabriella, Anita, Madeleine en Joke



Binnenkort is het Pasen …..
Hier een paar suggesties voor Palmpasen en Paaszondag: 

 Op de website van Kinderwoorddienst.nl staat elke week een suggestie voor een miniviering 
op zondag. Die kan je samen thuis rond de tafel doen. 

 Bij de opening van zondag 5 april vindt je uitleg om een mooie Palmpasenstok te maken. 
Zoals op de website staat: De palmpaasstok is een mooie traditie: want 1. Je brengt een 
vroege paasgroet naar iemand die ziek of alleen is 2. Je vertelt het verhaal van de Goede 
Week ermee 3. Je geeft iets moois van jezelf weg aan een ander.

 Kun/mag je de Palmpasenstok dit jaar niet brengen? Misschien kan je wel een foto/filmpje 
maken en opsturen? 

 Of misschien nog wel bijzonderder: Palmpasen in de brievenbus. Maak een mini 
palmpaasdoosje dat door de brievenbus kan. Het is gemaakt van een leeg luciferdoosje en 
daarin gaan alle onderdelen maar dan in miniatuur.

 Onder de tabjes ‘extra’s’ vindt je bij elke zondag van de afgelopen 40-dagentijd ideeën voor 
knutselwerkjes. Wat dacht je van een mooie Paasgroet in de vorm van een vrolijke kaart, 
koekjes, een versierde steen. Leuk om te maken en nog leuker om weg te geven aan iemand 
die wel een steuntje in de rug kan gebruiken…..  

 Verder vindt je op de website geloventhuis.nl veel ideeën voor een kijktafel.



Gebed om licht voor iedereen
Lieve God,
Wij zijn blij met het licht van Pasen.
Dank U wel dat wij feest mogen vieren,
omdat Jezus leeft.
Jezus is opgestaan,
Hij liet zien dat het leven wint
en dat er een nieuwe tijd komt,
met licht voor iedereen.
Als het eens donker is om ons heen,
help ons dan om licht uit te delen:
vriendschap en liefde,
warmte en gezelligheid,
troost en geluk aan wie dat nodig heeft.
Door Jezus weten wij: U laat ons niet alleen,
U blijft ons altijd trouw.
Wie in U gelooft, geeft licht aan iedereen.
Amen.

Zalig Pasen voor iedereen!


