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In de Veertigdagentijd of Vastentijd bereiden we ons voor op het wonder van 
Pasen: Jezus die verrijst uit de dood! Deze wonderlijke en onvoorstelbare  
gebeurtenis is de kiem van het christelijke geloof en het ‘Evangelie’  
(dit is Grieks voor ‘Blijde boodschap’). 
 
De Veertigdagentijd wordt verbonden met Jezus’ verblijf en vasten in de woestijn, 
als Hij zich voorbereidt op zijn ontzaggelijke taak. Een moeilijke periode en  
beproeving waar Hij echter sterker uit verschijnt. Dit lijkt al een voorteken te zijn 
van de Verrijzenis. 
 
De Veertigdagentijd wordt ook verbonden met de 40 jaar durende tocht door de  
woestijn door Mozes en het volk van Israël op zoek naar het Beloofde Land.  
Dit is een tijd van onzekerheid, hoop, beproeving en bevrijding , en ook hierin kunnen we de thema’s van opstanding en 
verrijzenis herkennen. Het getal 40 betekent in de Bijbel de overgang naar een nieuwe tijd, of het begin van iets nieuws. 
Mogelijk ligt de oorsprong hiervan in de draagtijd van een kind die ongeveer 40 weken is. Nieuw leven is op komst! 
  
De Veertigdagentijd kunnen we zien als een doortocht, een pelgrimage, maar 
dan niet naar een beroemde heilige plek, maar een pelgrimage in ons eigen 
hart. Voor wie echter graag ook op pad gaat met een rugzak, heb ik aan het 
einde van deze nieuwsbrief enkele reizen en pelgrimages opgenomen die 
worden georganiseerd door ons bisdom en door de Nederlandse kerkprovincie. 
 
Ik wens jullie allemaal een mooie voorbereiding op Pasen!  
Pastoraal werker Yuri Saris 
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Elke zondag in de Veertigdagentijd kindernevendienst 

Tijdens de 40-Dagentijd is er voor kinderen in beide kerken weer een vastenproject. Alle kinderen zijn van harte 
uitgenodigd om na het openingsgebed in de kerk naar de Schalm in De Meern of naar Kerkestein in Vleuten te gaan.  

Vastentijd en Familievieringen 

De tijd van vasten is een tijd waarin we stilstaan en kijken naar de laatste dagen in het leven van Jezus. Ook kijken we naar 
ons eigen leven en proberen de verhalen over Jezus een plekje te geven. We denken aan arme mensen die weinig hebben, 
zoals veel kinderen in Togo. Misschien kunnen wij proberen een beetje op Jezus te lijken en helpen de wereld een beetje 
mooier te maken? 

Met Palmpasen is er een palmpaasoptocht vanuit de kerk en gaan we onze zelfgemaakt palmpaasstokken bij zieke en 
oudere mensen brengen die zelf niet meer eenvoudig  naar de kerk kunnen komen. 

Als start van het vastenproject is er op zondag 18 februari om 9:30 uur een familieviering in de Mariakerk. Hier wordt het 
vastenproject gepresenteerd. Op Eerste Paasdag, 1 april, om 11:00 uur wordt het project afgesloten in de familieviering in 
de Willibrordkerk en mogen de kinderen laten zien wat ze gemaakt hebben. 

Datumschema 
 

 
Informatie en vragen 
 
Voor informatie kun je mailen met Marie-Louise van Doorn (magr_van_doorn@hotmail.com/0645756661) voor het 
Vastenproject in De Meern, of met Elisabeth van Veen (e_van_veen@hotmail.com/0649370895) voor het Vastenproject in 
Vleuten. Ook ouders die een handje willen helpen worden van harte uitgenodigd. 

Hopelijk tot ziens!  
De begeleiders van de kindernevendiensten 

  

Veertigdagentijd en Pasen  

 
 

mailto:magr_van_doorn@hotmail.com/
mailto:e_van_veen@hotmail.com
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Maak thuis een Palmpasenkruis en neem deze mee naar de kerk 

Op zondag 25 maart wordt in beide kerken Palmpasen gevierd. In de 
Mariakerk  om 9:30 uur, in de Willibrordkerk om 11:00  uur.  

Maak samen met jullie kinderen thuis een Palmpasenkruis en breng 
dit mee naar de kerk. De kinderen gaan vanuit de kerk naar de 
kindernevendienst. Hier wordt uitgelegd wat de betekenis is van het 
Palmpasenkruis met al die kleuren, snoepjes, rozijntjes, mandarijntjes en 
eitjes.  

Daarna wordt het verhaal over Jezus, die op een ezeltje Jeruzalem 
binnenkomt, verteld en met de kinderen gespeeld. De kinderen vormen 
dan een haag met hun Palmpasenkruizen om Jezus te begroeten: 
‘Hosanna!’.  

 
Ten slotte gaan we de Palmpasenkruizen nog een beetje mooier maken 
met een broodhaantje en een palmtakje. Deze Palmpaaskruizen worden 
na afloop niet naar huis meegenomen, maar gebracht naar zieken en 
ouderen in de parochie die niet meer zo eenvoudig naar de kerk kunnen 
komen. Jullie krijgen hiervoor een adres, of gaan samen naar een zorghuis. 
Vertel alvast thuis aan de kinderen dat ze iets maken voor iemand 
anders, en waarom dat zo mooi is om te doen! 

Terug in de kerk worden de kinderen en hun Palmpasenkruizen gezegend 
en lopen we in processie door de kerk. 

 
 
Zo maak je een Palmpasenkruis 

1. Een plat kruis maken 

Neem twee houten latten of stokken. Eén stok van ongeveer 50 centimeter en eentje van ongeveer 30 
centimeter lang. Afhankelijk van de grootte van het kind, kan de stok natuurlijk groter of 
kleiner worden gemaakt (bijvoorbeeld in de verhouding 60 centimeter en 40 centimeter, 
etc). 
 
De langste lat (hoofdlat) ga je verticaal gebruiken, de kortste lat horizontaal. Met de kortste lat 
vorm je dus een kruis op de hoofdlat, door de korte lat ongeveer 2/3 van de onderkant, op de 
grote lat te bevestigen. Spijker of schroef de latten aan elkaar vast in de vorm van een kruis of 
bind de latten met touw stevig aan elkaar. 
  
Sla tenslotte bovenop de top van het kruis in het midden een dikke spijker, waarop later het broodhaantje kan worden 
geprikt. 

Palmpasen in beide kerken 
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2. Het hout omwikkelen 

Omwikkel de latten met gekleurd papier of lint, zodat je het hout niet meer ziet. 
Elke kleur die je kiest heeft een betekenis, dat gaan we ontdekken tijdens de 
kindernevendienst. 

3. Het versieren van het kruis 

Maak met een grote naald en stevig draad één of 
meerdere slingers van bijvoorbeeld pinda’s, 
rozijnen, eitjes, gekleurd snoep en gedroogd fruit. 12 pinda’s of snoepjes staan voor de 12 
apostelen, 30 rozijnen staan voor de 30 zilverlingen waarvoor Judas Jezus verried. Eitjes 
staan voor het nieuwe leven en de grot die open breekt. Mandarijntjes staan voor de zure 
azijn die Jezus aan het kruis moest drinken. Het broodhaantje doet ons natuurlijk aan 
Petrus denken die de haan hoorde kraaien, maar ook aan de nieuwe dag die aanbreekt: 
Jezus die verrijst!  
 
Hang de slinger(s) over en aan de horizontale stok van het kruis. Je kunt deze ook met 
punaises in het hout vastzetten. 

 

 

 

 
 
Op vrijdag 30 maart is er om 13.00 uur de kinderkruisweg in de Mariakerk te De Meern. 
We vertellen dan het verhaal van het lijden van Jezus en lopen langs de staties 
(schilderijen). Je mag bloemen en tekeningen meenemen om bij het kruis neer te leggen.  

Dit is een heel indrukwekkende middag, geschikt voor alle kinderen en hun ouders, opa’s 
en oma’s en andere belangstellenden. Het duurt ongeveer een half uurtje.  

Meer informatie 

Voor vragen en informatie kun je contact opnemen met Marie-Louise van Doorn: 
magr_van_doorn@hotmail.com 

  

Kinderkruisweg 

mailto:magr_van_doorn@hotmail.com
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Samen live The Passion kijken op Witte Donderdag 
 

De parochie heeft sinds drie jaar een actieve en groeiende tienergroep. Elke maand komen we samen of gaan we er met 

z’n allen op uit.  

Voor wie? Tieners van 11-16 jaar. 

Wanneer? Elke tweede zondag van de maand, behalve als we een uitje hebben of als er vakantie of toetsweek is. Dan 

schuiven we wat op. De  volgende keren zijn op zondag 18 februari en donderdag 29 maart. 

Hoe laat? Van 19:30-21:00 uur 

Waar? In onze eigen tienerruimte. Het adres is Pastoor Ohllaan 36 in Vleuten. 

Vragen? Je kunt altijd een mailtje sturen naar pastoraal werker Yuri: saris@lichtvanchristus.nl   

  

 

 

 

 

 

 

 

Op 29 maart is het Witte Donderdag, dan gaan we samen live op een groot scherm The Passion kijken. Voorafgaand 

om 19:00 uur is in beide kerken de Witte Donderdagviering waar The Passion op gebaseerd is. Om 20:30 uur gaan we in 

onze tienerruimte kijken naar The Passion die dit jaar in Amsterdam Bijlmer plaatsvindt. Alle tieners in de parochie kunnen 

komen kijken, ook als je nog nooit naar de tienergroep gekomen bent!  

 

  

Tienergroep Licht van Christus 

mailto:saris@lichtvanchristus.nl
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Jongerengroep van 16-30 jaar 

De RKJU is een Utrechtse groep jongeren van 16-30 jaar die maandelijks bij elkaar komen voor verdieping en vriendschap. 
Afwisselend wordt de avond georganiseerd in het Thomas a Kempis Leerhuis in Utrecht-West bij de Gerardus Majellakerk, 
en in Kerkestein in Vleuten bij de Willibrordkerk. 

Voor elke bijeenkomst wordt een spreker uitgenodigd en is er gelegenheid voor vragen en discussie met elkaar. De avond 
eindigt met een drankje en een hapje samen.  

De invulling van de avonden is op basis van vragen die de 
jongerengroep aanreik. De afgelopen jaren is bijvoorbeeld 
nagedacht over:  

• Zegt de Koran niet hetzelfde als de Bijbel?  

• Wat hebben de heiligen van vroeger ons te zeggen over 

Europa? 

• Hoe vind je geluk in een wereld vol met lijden? 

• Wat houdt een katholieke relatie in? 

• Is Darwin geschapen of geëvolueerd? 

• Wat doe je als God zwijgt? 

Dit seizoen is elk thema verbonden met een apostel. De komende bijeenkomsten gaan over de volgende onderwerpen: 

• 16 maart om 20:00 in het Thomas a Kempis Leerhuis. Onderwerp: Wat was de roeping van Petrus? Door Mgr. H. 

Woorts.  

• 13 april om 20:00 uur in het Thomas a Kempis Leerhuis. Onderwerp: Andreas – Kom en volg Mij! Door pastor 

Mauricio Meneses, jongerenpastor van bisdom Utrecht. 

Voor vragen en informatie kan je een mailtje sturen naar Joke van Ede: info@rkjutrecht.nl 

  

RKJ Utrecht 
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Voor alle jongens en meisjes die het leuk vinden om te zingen is er een 

kinderkoor in de parochie. Vanaf ongeveer de Eerste H. Communie tot het 

Vormsel (6-12 jaar) kan jij je bij dit koor aansluiten.  

Het kinderkoor oefent elke donderdag van 15:30-16:30 uur in de 

Willibrordkerk te Vleuten. Ingang via Kerkestein. Als kinderen wat eerder 

uit school komen, dan worden ze opgevangen. De begeleiding zorgt voor 

iets te drinken en een gezonde snack. 

Hoe vaak zingt het kinderkoor?  
 

Reken op ongeveer 1 keer per maand. Het kinderkoor zingt tijdens familievieringen en op mooie en bijzondere feestdagen 
zoals Sint Maarten, Willibrordzondag, Palmpasen, de Kinderkerstviering en de Eerste H. Communie.  
 

Familiekoor 

 
Voor elke familieviering wordt een ad hoc familiekoor opgericht met kinderen, ouders, opa’s en oma’s en meer. Ter 
voorbereiding zijn er 3 repetities. Je kan dus ook samen als gezin af en toe meezingen!  
 
Voor vragen of aanmelding kunt u mailen met Miranda Simonis-Spies (miranda.spies@hotmail.com) en Arleen Oomes-

Dijkhuis (dijkhuis56@zonnet.nl). 

 

 
 

 
Een misdienaar ziet álles tijdens de mis 

Misdienaar zijn is heel leuk, belangrijk én bijzonder, want je helpt mee 
om de mis mooi te vieren. Je ziet alles wat er voor en achter het altaar 
gebeurt. 

Je mag zelf aangeven hoe vaak je wil misdienen, in ieder geval 1 keer 
per maand, maar dat kan ook vaker.  

De misdienaars vormen samen een vriendengroepje en doen ook leuke 
dingen naast het misdienen. Eén keer per jaar gaan ze varen, als het 
bisdom een speciale Tarcisiusdag voor alle misdienaars organiseert 
doen ze mee, en om de maand hebben de misdienaars een 
spelletjesavond samen.  

Aanmelden 
Wil je leren om misdienaar te worden? Neem dan contact op met 
Janine de Bruin en zr. Lúcia: parochiesupportgroep@ziggo.nl 

Kinderkoor Licht van Christus 

 

Misdienaarsclubje 

mailto:parochiesupportgroep@ziggo.nl
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