Als gezin op weg naar Pasen
Voor elke dag van de Goede Week een gezinsmoment
Nu catechese, kinderwoorddienst en andere activiteiten voor de kinderen zijn weggevallen,
behalve e.e.a. online, mogen we als gezin kijken hoe we samen op weg kunnen gaan naar
Pasen. Hoe we onszelf met onze kinderen kunnen voorbereiden op het grootste feest van
het jaar. Hieronder vind je suggesties om elke dag van de Goede Week een gezinsmoment te
hebben, waarbij ieder gezinslid betrokken wordt. Elk gezinsmoment bevat de volgende
indeling: Samen lezen/ bespreken, een lied, samen bidden en daarna verschillende manieren
van verwerking (knutselen/ iets doen etc.).
Verder hebben we nagedacht hoe we in deze tijd als parochie verbonden kunnen blijven, in
de eerste kolom vind je een aantal acties voor de gehele parochie. In de andere kolom staan
een aantal tips, vergeet deze niet te lezen.
ACTIES
ACTIE 1: Ophalen palmtakjes en kaarsen Paaswake door 1 ouder: zondag 5 april 11.45-12.45 uur,
dinsdag 7 april, woensdag 8 april en donderdag 9 april tussen 10u-11u bij de Sint Bavo Kathedraal,
waar dan ook biechtgelegenheid is.
ACTIE 2: In onderstaande schema’s vind je veel knutselmogelijkheden. Het leek ons een mooi idee
om een aantal mensen van de parochie te verrassen met een Paas attentie; een kaart of een leuk
knutselwerkje.
Geef graag aan het begin van de Goede Week door aan Rowy van Dijk (06-45363857) voor hoeveel
mensen je iets kunt maken, dan krijg je telefonisch naam en adres door. Een ander idee: deel de
Paasvreugde ook in je buurt door een kaartje/ knutselwerkje af te geven.
ACTIE 3: Paasliederen zingen met de parochie.
Na de Paasmis zullen ze in Leiden via Zoom een meeting organiseren om samen Paasliederen te
zingen! Zie onderstaand welke liedjes je in kan oefenen. Houd de website van de Lodewijkparochie
in Leiden in de gaten voor de tijd en inloggegevens.

TIPS
TIP 1: maak voor jezelf deze week nog een keuze wat je wilt gaan doen tijdens de Goede Week,.
Bestel/ verzamel deze week al de materialen. Sommige sites (Samuel Advies en Baker Ross) hebben
een levertijd van meerdere dagen i.v.m. Covid-19.
TIP 2: mocht je geen printer hebben, neem contact op met kapelaan Johannes, dan kan dit via de
parochie gedaan worden. Dit zal vanaf Palmzondag klaarliggen bij de palmtakjes in de Kathedraal.
TIP 3: We hebben veel opties gegeven, maar kies uit wat bij je gezin past, zodat je deze goed kan
uitwerken.

Palmzondag
De dag waarop Jezus op een ezel Jeruzalem binnentrekt en als koning toegejuicht wordt. We lezen als inleiding op de Goede Week ook al het
Lijdensverhaal uit Matteüs.
(klik op de blauwe tekst om naar de link te gaan)
t/m groep 3

vanaf groep 3 (zelf lezend)

Lezen

Lijdensverhaal uit een kinderbijbel

Evangelie met rolverdeling klik hier (vanaf blz. 3)

Lied

Kinderen met (palm) takje in processie door de kamer/
je huis. Klik hier voor een liedje.

Al zingend palmtakjes processie door het huis, achter elk kruisje een
palmtakje steken. Klik hier voor meer info processie

Gebed

Afsluiten met een gebed.
Idee: bid voor degene aan wie je palmpaasstok had willen brengen.

Verwerking

- Kleurplaat klik hier
- Kijktafel maken. Klik hier.

- Palmpaasstok maken, klik hier
Idee: maak een selfie en stuur deze naar degene aan wie je hem
eigenlijk zou willen brengen.
- Palmpasen in de brievenbus (corona optie), klik hier.
- Kijktafel maken. Klik hier.

H. Mis

Om 10:30 uur de H. Mis vanuit de Sint Bavo Kathedraal, via de livestream.

Maandag t/m woensdag
t/m groep 3

vanaf groep 3 (zelf lezend)

Lezen

Bijbeltekst uit het hoofd leren. Zoek een mooie tekst die met Pasen te maken heeft.
Alvast bespreken wat er de andere dagen van de Goede Week gaat gebeuren.

Lied

Je kunt deze dagen eventueel al paasliederen laten horen om aan te leren. Witte donderdag en Goede vrijdag zijn iets minder
geschikt om met elkaar Paasliederen te zingen.
Hier enkele opties:
- De steen is weg, Elly en Rikkert
- Weet je dat de lente komt, Elly en Rikkert
- Vertel het aan de mensen, Elly en Rikkert
- U zij de glorie

Gebed

Afsluiten met een gebed.
Idee: Rozenkrans samen bidden met Droevige Geheimen.

Verwerking

Aantal ideeën om alvast te maken voor Pasen:
- Paastuin maken (Paasversie van een kerststal)
- Kaarten maken met sjablonen Goede Week en Pasen
- Kruisjes maken met gekleurd zand (met magneet om op te hangen)
- Alle figuren Verrijzenis om een wc-rol plakken (helpen - alle figuren Verrijzenis om een wc-rol plakken (inkleuren/ knippen/
met knippen en plakken)
plakken)
- Krans met stickers maken met de figuren van Goede
- Pasen tafereel op hout, zelf kleuren
Week
- Stickerset Goede Week of losse stickers

H. Mis

Dagelijks om 9 uur de H. Mis vanuit de Sint Bavo Kathedraal, via de livestream.

Biecht

Dinsdag 7 april tussen 18 uur en 21 uur Biechtgelegenheid en Aanbidding in de Sint Bavo Kathedraal (welkom om ook fysiek te komen)

Chrismamis

Woensdag 8 april om 19:30 uur de Chrismamis (met wijding van de Heilige Oliën) voor het Bisdom via de livestream.

Witte donderdag
Jezus viert het Laatste Avondmaal en stelt daarmee de Eucharistie en het Priesterschap in. We vieren de Heilige Mis, zoals Jezus heeft
opgedragen en het eindigt in de stilte van de Hof van Olijven, waar Jezus bidt…
t/m groep 3
Lezen en
doen

vanaf groep 3 (zelf lezend)

- Evangelie van de dag
- Voetwassing als gezin

- Fragment van het Laatste Avondmaal uit de film ‘The Miracle Maker’.
Gebed

Afsluiten met een gebed.
Idee: speciaal bidden voor onze priester en alle priesters. Danken voor de instelling van de Eucharistie en het priesterschap.

Verwerking

- zelf matzes maken
- knutselwerkjes

H. Mis

Om 19:30 uur de H. Mis van Witte Donderdag vanuit de Sint Bavo Kathedraal, via de livestream.

Goede Vrijdag
Jezus geeft Zijn leven tot het uiterste, uit Liefde voor elke mens, voor de Verlossing van de zonde. De Kruisweg wordt gebeden, overweging en
gebed bij momenten van de weg die Jezus met het Kruis aflegde. ’s Avonds staan we daar speciaal bij stil. De plechtige liturgie is met
Kruisverering en gezongen Lijdensverhaal.

Lezen

t/m groep 3

vanaf groep 3 (zelf lezend)

- Kruiswegstaties lezen

- uitleg Goede Vrijdag liturgie
- Kruiswegstaties lezen
- Film ‘Op weg naar Pasen’ waarin kruiswegstaties voorkomen (18

- Film van boekje ‘Pasen stap voor stap’ voorgelezen (6
min)

min).
- (zelf gemaakt) kruiswegstaties thuis ophangen en met het gezin de kruisweg lopen.
- Live stream om 3u via lodewijksite met de kruisweg met pastoor Smith.
Lied

Vertel me eens, Heer Jezus

- Waarom, Elly en Rikkert
- Zie hoe Jezus daar loopt

Gebed

Afsluiten met een gebed.
Idee: Een moment van stilte hebben en de kinderen te vragen in hun hart bij het graf van Jezus te waken. Gebruik eventeel een
afbeelding waar ze naar kunnen kijken.

Verwerking

- Kleurplaten Goede Vrijdag inkleuren

Kruisweg

Om 15 uur de Kruisweg vanuit de Sint Bavo Kathedraal, via de livestream.

- Zelf kruiswegstaties maken

Plechtigheid Om 19:30 uur de Plechtigheid van Goede Vrijdag vanuit de Sint Bavo Kathedraal, via de livestream.

Stille zaterdag
t/m groep 3

vanaf groep 3 (zelf lezend)

Lied

Morgen na de Paasmis gaan we via Zoom de Paasliederen zingen, onderstaande zullen zeker voorbij komen, leuk om vandaag
samen te oefenen.
- De steen is weg, Elly en Rikkert
- Weet je dat de lente komt, Elly en Rikkert
- Vertel het aan de mensen, Elly en Rikkert
- U zij de glorie

Paaswake

Om 21 uur de Paaswake vanuit de Sint Bavo Kathedraal, via de livestream.

We waken in afwachting van Jezus’ Verrijzenis. Het Licht breekt door de duisternis, Hij is sterker dan de dood en verrijst! We zegenen en
ontsteken de nieuwe Paaskaars en horen meerdere lezingen die Gods werk voor de mens laten zien. We vernieuwen onze Doopgeloften en
bejubelen Jezus die verrijst! Deze prachtige liturgie duurt in totaal ongeveer 2 uur.

Paaszondag
Jezus is Verrezen! We vieren uitbundig en plechtig dat God voor ons de overwinning behaald heeft.
Hoogmis

Om 10:30 uur de Hoogmis van Pasen vanuit de Sint Bavo Kathedraal, via de livestream.

Lied

Na de Paasmis zullen ze in Leiden via Zoom de Paasliederen zingen, onderstaande zullen zeker voorbij komen, leuk om vandaag
samen te oefenen.
- De steen is weg, Elly en Rikkert
- Weet je dat de lente komt, Elly en Rikkert
- Vertel het aan de mensen, Elly en Rikkert
- U zij de glorie

Na de Paasmis zullen ze in Leiden via Zoom een meeting organiseren om samen Paasliederen te zingen! Zie onderstaand welke liedjes je in
kan oefenen. Houd de website van de Lodewijkparochie in Leiden in de gaten voor de tijd en inloggegevens.

Maak er thuis een mooi feest van!! Zalig Pasen!

Houd de website in de gaten voor alle actuele informatie:
https://rkhaarlem.nl/

