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Doe je mee?
Helaas…, vanwege het coronavirus  
gaan de vieringen van de Eerste  
Heilige Communie op 17 mei niet door.
De nieuwe datum is 4 oktober 
om 9.30 uur in Diessen en 11.00 uur in Hilvarenbeek.

Palmzondag
Op Palmzondag vieren we de intocht van Jezus in 
Jeruzalem. De mensen juichen Hem toe en zwaaien met 
groene takken, alsof het vlaggetjes zijn. Sommigen  
doen zelfs hun jas uit en leggen die op de weg.  
Het lijkt wel een ‘rode loper’! Jezus wordt dus gastvrij 
 ontvangen. Helaas is niet iedereen blij met Zijn komst. 

Lukt het jou altijd om gastvrij te zijn? Nodig jij alle 
klasgenootjes uit om thuis te spelen, of maak je hier 
keuzes in? 
Hoe kun je iemand laten voelen dat hij welkom is? 
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De Goede Week
Na carnaval begint de vastentijd. De belangrijkste 
periode hierin is de laatste week, de Goede Week, 
met belangrijke vieringen in onze kerken: Palm
zondag, Witte Donderdag en Goede Vrijdag.  
De week eindigt met het paasfeest. 

Witte donderdag 
Op Witte Donderdag zit Jezus voor het laatst samen 
met Zijn vrienden aan tafel. Hij breekt het brood, deelt 
de wijn en wast de voeten van Zijn leerlingen. Het laat
ste avondmaal is de oorsprong van de eucharistie.
In veel gezinnen is het eten een belangrijk moment. 
Je zit samen aan tafel en hebt tijd en aandacht voor 
elkaar. Zeker met feestdagen zoals Pasen is het fijn om 
samen met je gezin en je familie te eten. 

Het Laatste Avondmaal van Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci heeft misschien wel gezorgd voor de 
bekendste afbeelding van het laatste avondmaal.  
Eind 15de eeuw maakt hij er een grote muurschildering 
van in de eetzaal van een klooster in Milaan. 
Da Vinci schildert Jezus met al zijn vrienden aan één 
kant van de tafel; je ziet niemand op de rug. Jezus kijkt 
rustig voor zich uit maar de apostelen zijn duidelijk opge
wonden. Jezus heeft namelijk net gezegd: “Een van jullie 
zal mij verraden…” Ze schrikken: “Ben ik het, Heer…?” 
Jezus geeft geen antwoord maar wij weten dat Judas 
de verrader is. Toch zit ook hij aan tafel. Dat was niet 
gebruikelijk bij schilderijen over het laatste avondmaal… 

In de loop van de tijd zijn er heel veel schilderijen, 
 posters en foto’s van het laatste avondmaal gemaakt.  
Misschien heb jij die ook al eens ergens gezien. 

Goede Vrijdag
Goede Vrijdag is een dag van rouw. Jezus wordt veroor
deeld en aan het kruis genageld. Dat is een straf die in 
de Romeinse tijd aan de grootste misdadigers werd 
gegeven. Alsof Jezus een misdadiger was! 

Kun jij je voorstellen dat iemand deze straf krijgt?
Jezus moest zelf zijn kruis dragen. Er wordt nog 
weleens gezegd over iemand die het moeilijk heeft: hij 
moet een zwaar kruis dragen. Heb jij wel eens iemand 
geholpen die het moeilijk heeft? 
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Lekker smullen: judasstroppen
Het broodhaantje op de palmpaasstok verwijst naar 
de haan van Petrus. De vorm van judasstroppen, brood
jes uit Tsjechië, herinnert aan het touw waarmee Judas 
zichzelf na zijn verraad heeft opgehangen. Volgens oud 
gebruik beschermen de broodjes tegen ziektes. Dan 
moet je ze wel eten voor zonsopgang op Witte Donder
dag. Vroeg opstaan dus!  
Het recept vind je op de volgende pagina.                        >> 

De Goede Week 2020
Door het coronavirus is dit jaar alles anders in de 
Goede Week. 

Enkele vieringen gaan door maar zonder  
parochianen. Je kunt ze volgen op Beek TV en via 
www.hilverportal.nl. 
Dit jaar met Palmpasen geen optocht met palm
paasstok in de kerk.
Normaal is er met Palmpasen en Witte Donder
dag een kinderwoorddienst. Die komen te ver
vallen. De teksten die gebruikt zouden worden, 
vind je op de website bij Nieuws. 

•

•
•



R.K. Parochie H. Norbertus	 Alles Kidz

-�-

z

Lekker smullen: judasstroppen (vervolg)

Ingrediënten:
500 gram meel 
30 gram verse gist
2 eieren 
2 dl melk
200 gram boter
snufje zout 
geraspte schil van een 
citroen
2 theelepels citroensap 
100 gram suiker

Werkwijze 
Los de gist op in 1/3 deel van de handwarme melk. 
Meng dit met 1 theelepel suiker en ¼ deel van het 
meel. Laat 15 minuten rusten. 
Voeg de overige ingrediënten toe en kneed hier een 
soepel deeg van. Laat dit afgedekt met een vochtige 
theedoek 30 minuten rusten. 
Rol lange rollen van het deeg en maak hier verschillen
de touwfiguren van. Leg ze op een beboterde bakplaat 
en laat ze 1520 minuten staan tot de deegfiguren 
mooi opgebold zijn. 
Bestrijk met losgeklopt ei en bak 20 min. op 170 °C. 
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Paasmorgen
Op zondag nog vóór het licht van de dag
gaan enkele vrouwen naar het graf.
Het is leeg! Er zit een engel die zegt:
“Zoek hem niet waar je hem had neergelegd!

Jezus leeft! Hij is, echt waar, opgestaan!”
Met dat nieuws zijn de vrouwen teruggegaan.
Ze werden niet zomaar geloofd, die dag,
want niemand had zo’n bericht verwacht.

Een poosje later geloofden ze pas
dat Jezus echt verrezen was,
want steeds meer vrienden, vier, zes, tien, 
vertelden: “Wij hebben Jezus gezien!” 

De Zandtovenaar is een echte kunstenaar. Met zand 
maakt hij prachtige afbeeldingen, o.a. van Palmpasen, 
Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen. Hoe hij dat 
doet, kun je zien op onze website bij Nieuws

Een steen op het graf
Die kan er niet af
Iedereen treurt, iedereen 
treurt

Maar …
Kijk ‘es wat er is gebeurd
Kijk ‘es wat er is gebeurd

De steen is weg (2x)
De weg is vrij (2x)
Het graf is leeg (2x)
De pijn voorbij (2x)

Want Jezus leeft
En de steen is weg
Weg, weg,
Helemaal weg

Een steen op mijn hart
Zo zwaar en zo zwart
Het komt nooit meer goed
Het komt nooit meer goed

Maar … 
Kijk ‘es hier wat Jezus doet
Kijk ‘es hier wat Jezus doet

De steen is weg (2x) 
Mijn hart is vrij (2x)
Ik voel me nieuw (2x)
God is bij mij (2x)

Want Jezus leeft
En de steen is weg
Weg, weg,
Helemaal weg

Foetsie.

De steen is weg

Rebus

De Goede Week door de Zandtovenaar

Wil je dit liedje beluisteren 
en meezingen? Kijk op onze 
website bij Nieuws.

De oplossing vind je op pagina 6.
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