Pasen
Het is bijna Pasen, een belangrijk feest in de kerk.
Jezus stierf op Goede Vrijdag aan het kruis maar op
paaszondag stond hij op uit de dood; hij was weer
levend.
Net als Kerstmis, waarbij katholieken al heel lang een
kerststal onder de kerstboom zetten, is Pasen een
feest met oude gewoontes. Bij het blije nieuwe leven
rond Pasen horen beierende paasklokken en paaseitjes.
Verderop in Allez Kidz lees je er meer over. 

Doe je mee?
Graag nodigen we jou uit voor:
Palmpasenviering in de Petruskerk
Palmzondag 9 april, 11.00 uur
Gedenken Laatste Avondmaal
in de Petruskerk
Witte Donderdag 13 april, 19.30 uur
KinderKerk in de Willibrorduskerk
Zondag 16 april (Pasen), 16.00 uur
Zaterdag 6 mei en 3 juni, 16.00 uur

•
•
•

• Voorbereiding Eerste Heilige Communie
•
•

Puzzel
Streep de woorden weg in de woordzoeker. De overgebleven letters vormen een zin. Zit jij op de basisschool
en wil je kans maken op een prijsje? Stuur je oplossing
dan onder vermelding van je naam en leeftijd voor
21 april naar info@h-norbertus.nl.
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Raadsel met paaseieren

paasontbijt
Pasen
Rome
vasten
verstoppen
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Woensdag 19 april en 10 mei
Diessen: 13.30 uur; Hilvarenbeek: 15.30 uur
Oefenen communicanten
Petruskerk: zaterdag 13 mei, 16.00 uur
Willibrorduskerk: zaterdag 20 mei, 16.00 uur
Vieringen Eerste Heilige Communie
Petruskerk: zondag 14 mei, 11.00 uur
Willibrorduskerk: zondag 21 mei, 9.30 uur
Afsluitende bijeenkomst communicanten
Woensdag 31 mei

In een mand liggen zeven paaseieren. Zeven kinderen
krijgen elk een paasei, toch blijft er een paasei in de
mand liggen. Hoe kan dat? Oplossing pagina 4. 

KinderKerk

--

Ben jij tussen de 3 en 10 jaar en vind je het moeilijk,
in de kerk alleen maar stilzitten en luisteren? Dan is
KinderKerk iets voor jou! Iedere eerste zaterdag van de
maand om 16.00 uur ben je welkom in de Willibrorduskerk voor deze speciale viering van een half uurtje voor
en door kinderen. We zingen liedjes en steken kaarsjes
aan vóór we bidden. Ook lezen we een verhaal, waarover
we samen napraten, maar we ‘doen’ er ook iets mee.
Zo hebben we al eens bloembolletjes geplant en kaarten gemaakt.
Om samen het feest van Pasen te vieren is er ook
KinderKerk op eerste paasdag 16 april om 16.00 uur.
Voor de kinderen is er dan een speciale verrassing…
Na afloop van de viering is er ranja met iets lekkers en
koffie of thee. Kom jij ook een keer meevieren? 

R.K. Parochie H. Norbertus

Allesz Kidz

Palmpasen

Oorkonde werkgroep Geloven met kinderen

Op zondag 9 april vieren
we Palmpasen in de
Petruskerk. We denken
dan terug aan de intocht
van Jezus in Jeruzalem,
toen de kinderen Hem
toezwaaiden met grote
palmtakken. Die zondag
mag je meelopen in de
palmpaasoptocht met je
eigen palmpaasstok. Hoe
je die maakt, staat op
www.h-norbertus.nl bij Nieuws. 

De werkgroep Geloven met kinderen werd tijdens de
carnavalsviering in de Petruskerk aangenaam verrast
door een oorkonde van de Pezerikken. Dik verdiend, vond
jeugdprinses Floor... Wat zegt de oorkonde zoal over
Geloven met kinderen?
Dat de werkgroep op kerstavond de peuter- en
kleuterviering organiseert...
Dat er met deze viering nu voor elke leeftijdsgroep
een kerstviering is...
Dat de kinderen daarbij in de kerk niet stil
hoeven te zitten...
En dat de leden van de
werkgroep samen met
de kinderen het kindje
Jezus in het kribbetje
in de kerststal op de
Vrijthof leggen...
Bedankt, Pezerikken! 

•
•
•
•

Paaseieren
Eet jij ook een eitje bij het paasontbijt? Dan ben je vast
niet de enige. Waarom spelen eieren met Pasen zo’n
grote rol? Daar zijn verschillende verklaringen voor.
In de vastenperiode mochten de mensen geen vlees
of eieren eten. Eieren hadden ze wel in overvloed. Om
die goed te houden tot na de vasten kookten ze de
eieren alvast. Met Pasen werden ze dan opgegeten.
Pasen vieren we altijd in de lente, de periode van nieuw
leven. In een ei ontstaat ook nieuw leven. Vroeger
verstopten de boeren eieren onder een laagje grond
op de akkers, want ze geloofden dat die de grond
vruchtbaar zouden maken. Dan kon er in de lente
weer gezaaid worden. Daarom verstoppen wij nog
steeds eieren, in huis of in de tuin.
Het was echt een feest, eieren eten na de vasten
periode. Ze werden vroeger ook al feestelijk versierd en
gekleurd. 

•

Paasontbijt
Sjoerd en Meike hollen van boom naar boom en van
struik naar struik. Als ze tussen de boomtakken en
onder de struiken niets vinden beginnen ze aan de
bloempotten, de nestkastjes en het tuinhuisje.
‘Heb jij al wat?’ roept Sjoerd naar zijn zoekende zusje.
‘Nee. Jij?’ roept Meike terug.
‘Ik wel’, klinkt plotseling een stem. Het is opa. Hij staat
op een trapje en haalt een paars geschilderd ei uit
de dakgoot. Na lang zoeken vindt Sjoerd een geel ei
achter de tuinkabouter. Meike vindt een roze ei onder
een tuinhark. ‘Komen jullie eten?’ klinkt het vanuit opa’s
huis. ‘Het paasontbijt staat klaar.’ ‘We hebben nog lang
niet alle eieren’, roept Sjoerd. ‘Jullie kunnen gewoon niet
zoeken’, zegt opa lachend. Hij haalt een groen ei uit de
bloemengieter, een blauw ei uit de vuilnisbak, een rood ei
uit het fonteintje en een oranje ei uit de tuinlamp.
Sjoerd en Meike kijken
verbaasd toe hoe hun
opa met twee handen vol
eieren naar binnen loopt.
Aan de ontbijttafel zegt
opa: ‘De paashaas had de
eieren dit jaar heel goed
verstopt. Maar mij fopt
hij niet. Ik heb ze allemaal gevonden.’
Wil je weten hoe het verhaal verder gaat? Kijk dan op
de website bij Nieuws. 

•

Bim bam beieren, de klokken leggen eieren…
Een regel uit een oud kinderliedje. Klokken die eieren
leggen??? Wil je weten waar dit ‘gebruik’ vandaan komt?
Na de Eucharistieviering van Witte Donderdag luiden
de klokken niet meer tot Pasen. Hun feestelijke gebeier
past niet bij het lijden en de dood van Jezus, maar
tegen de kinderen wordt gezegd dat ze naar Rome vertrokken zijn om eieren te halen. In de paasnacht komen
ze pas terug en laten ze overal eitjes vallen. Het eerste
klokgelui de volgende morgen is voor de kinderen het
sein naar de eitjes op zoek te gaan. 

Oplossing raadsel met paaseieren
Een kindje krijgt het mandje met het paasei erin.
--

