
WERKWIJZE PALMPASENSTOK 
 
 

Ben je vergeten wat er tijdens de Goede Week 
gebeurde? Bekijk dan eerst even opnieuw het filmpje 
van de zandtovenaar op www.effeta.be/pasen 
 
We beginnen eraan! Kijk vooraf ook eens naar 
enkele afbeelding die je kan vinden via Google. 
 
Zoek 2 takken of latjes (een korte en een lange) en 
maak er een kruis van. Het kruis is het bekendste 
symbool van gelovige mensen en doet denken aan 
de kruisdood van Jezus. 
Steek het kruis in een vaas of fles. 
 
  Palmzondag 2 april 
 

 
- Plaats een palmtakje bij het kruis. Het palmtakje 
verwijst naar de mensen die Jezus langs de weg 
toejuichen toen Hij in Jeruzalem aankomt. Het is een 
teken van vreugde en dankbaarheid. De groene kleur 
verwijst naar hoop en eeuwig leven. Je kan 
eventueel ook een andere groene tak gebruiken. 
 
Tip: tijdens de weekendvieringen kan je een 
palmtakje komen halen of nadien in de kerk. 
 
 
  Witte Donderdag 6 april 
 

 
Deze dag wordt ‘wit’ genoemd omdat het een 
feestdag is. 
- Zoek een wit doekje/papierstrook en hang dit over 
het kruis. 
- Hang ‘12’ picnic’jes of kleine koekjes aan het kruis. 
Ze verwijzen naar de 12 apostelen en ook naar het 
brood op het Laatste Avondmaal. Het moment 
waarop Jezus het brood deelt met zijn vrienden. Hij 
vraagt ook ons om dit te doen: delen met anderen. 
 
Tip: We herdenken Witte Donderdag om 18.00 u. in 
een viering in de Sint-Niklaaskerk. 
 
 
  Goede Vrijdag 7 april 
 
- Zet boven op de stok een haan. Dit kan in brood 
gebakken maar papier is ook prima. De haan verwijst 
naar het verhaal waarin Petrus opschept over zijn 
trouw aan Jezus en een paar uur later zegt hij dat hij 
Jezus niet kende. 

- Klop/steek 4 spijkers in het kruis op de plaats van 
de handen, voeten en buik. Deze spijkers verwijzen 
naar de kruisdood van Jezus. 
- Zoek een paars doekje/papierstrook en hang dit 
over het kruis. Paars verwijst naar pijn en verdriet. 
- Stop 30 rozijntjes of andere kleine snoepjes in een 
zakje en hang het aan het kruis. Ze staan symbool 
voor de 30 zilverlingen waarvoor Judas Jezus heeft 
verraden. 
 
Tip: Op Goede Vrijdag om 15.00 u. staan we stil bij 
de dood van Jezus tijdens een kruisweg in de Sint-
Jozefkerk en in de Sint-Pieter in de bandenkerk. 
Om 18.00 u. is er een viering in de Sint-Niklaaskerk. 
 
 
  Stille Zaterdag 8 april 
 
Op deze dag blijft het stil. We zijn verdrietig net 
zoals de leerlingen van Jezus. 
- Je kan een kaarsje aansteken bij het kruis. 
 
Kom je om naar de Paaswake om 18.00 u. in de 
Sint-Niklaaskerk (Koolkerke)? 
- Breng je Palmpasenstok mee en hang er al een geel 
doekje/papierstrook over! 
- Hang ook enkele eieren (uitgeblazen, plastiek, 
geschilderd, …) aan het kruis. 
Paaseieren zijn een teken van nieuw leven. 
 
Tip: je kan ook kiezen om morgen naar een 
paasviering te komen met je Palmpasenstok. 
 
 
  Pasen 9 april          VROLIJK PAASFEEST ! 
 
Zoek een geel doekje/papierstrook en hang dit over 
het kruis als herinnering aan de verrijzenis van Jezus, 
het leven gaat verder maar op een andere manier. 
Hang enkele eieren (uitgeblazen, plastiek, 
geschilderd, …) aan het kruis. 
Paaseieren zijn een teken van nieuw leven. 
 
Kom met je Palmpasenstok naar een paasviering: 
- om 9.00 u. in de Sint-Jozefkerk of 
- om 10.45 u. in de Sint-Pieter in de bandenkerk (Dudzele) 
 
 
  Paasmaandag 10 april 
 
Dit is de dag na Paaszondag en wordt ook tweede 
Paasdag genoemd. Een extra vrije dag, geniet ervan! 

http://www.effeta.be/pasen

