
Dag vormeling, 
 

In de vorige opdracht hebben jullie Planeet V 
omgetoverd tot een meer leefbare planeet van 
verbondenheid, soberheid en solidariteit. 
 

Straks op zondag 28 maart starten we de Goede 
Week met als hoogtepunt het Paasfeest op 4 april. 
De Goede Week is geen week als alle andere! 
Dan denken we aan de laatste woorden en daden 
van Jezus voor Hij stierf. 
 

Wist je dat de donderdag, vrijdag, zaterdag en 
zondag een eigen naam hebben? 
En weet je wat er op die dagen gebeurde? 
Een zandtovenaar neemt je mee in het verhaal. 
 
Kijk op www.effeta.be/pasen   of 
 
 
In deze paasdoos zitten allerlei dingen om een 
Palmpasenstok te maken… 
Dag na dag ontdek je hier meer over. 
 

De woordzoeker kan je in de loop van de week 
oplossen. 
 
 
 
 
De ‘12’ picnic’jes 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. Dit kan je doen met de picnic’jes: deel 
ze uit om ze samen op te eten. 
 
  Goede Vrijdag 2 april 
 

Zet boven op de stok de papieren haan die je vooraf 
inkleurt. 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 eens kent. 
Klop/steek de 4 spijkers in het kruis. 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. 
 
  Stille Zaterdag 3 april 
 

Op deze dag blijft het stil. We zijn verdrietig net 
zoals de leerlingen van Jezus omdat Hij stierf. 
Je kan het kaarsje aansteken bij het kruis. 
 
 
 

We maken een Palmpasenstok 
 
In sommige streken is het de gewoonte om tijdens 
de Goede Week een Palmpasenstok te maken. Al 
wat gebruikt wordt om deze stok te maken en te 
versieren doet denken aan de verhalen over Jezus in 
de Goede Week. Laten we eraan beginnen! 
 

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 vaasje. 
 
  Palmzondag 28 maart 
 

Plaats het kaartje met 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. 
 
  Witte Donderdag 1 april 
 

Deze dag wordt ‘wit’ genoemd omdat het een 
feestelijke dag is. Zoek een wit doekje/papierstrook 
en hang dit over het kruis. 
 
 
 
 
   Pasen 4 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. 
Paaseieren zijn een teken van nieuw leven. 
Versier het witte ei en leg het bij het kruis en laat de 
chocolade eitjes je smaken! 
Het armbandje is een cadeautje van de catechisten 
voor jou. Je kan het bij het kruis leggen of 
onmiddellijk om je pols dragen: 

LEEF • DURF • WENS • DROOM • LACH 
 

Neem een foto van je Palmpasenstok en mail deze 
vóór woensdag 7 april naar info@effeta.be. 
 
  Paasmaandag 5 april 
 

Dit is de tweede dag na Paaszondag en wordt ook 
tweede Paasdag genoemd. Nog een extra vrije dag! 
 

Heb je de oplossing van de woordzoeker gevonden? 
SMS het antwoord samen met je naam vandaag 
naar 0486 51 70 84 (Leen). Uit de juiste antwoorden 
verloten we enkele prijsjes. 

http://www.effeta.be/pasen
mailto:info@effeta.be

