
INSPIRATIE gezinnen@home rondom TRIDUUM20   
(Bas v Pampus, Pastoraal Werker 6 april 2020) 
 

Dit zijn allemaal suggesties en ideeën om te doen thuis met het gezin, pak eruit wat bij jullie past.  

 
WITTE DONDERDAG 
 
To do:  
 

o kijk met z’n allen naar The Passion op TV van de EO uit het katholieke Roermond… 

o bekijk als intro filmpje Youtube (voetwassing Jezus) ca, 4 min.; en leg uit dat het belangrijk is om 
liefdewerken te ontvangen en te geven! Doe het bij elkaar als gezin: ieder wast een keer de 
voeten van een ander en laat zich wassen door een ander; na afloop deel hoe het voor je was…  
 

o voor de ouders; kijk vanaf vandaag  3 dagen (do-vrij-zat) lang naar een geweldige preek van 
Henri Nouwen op Youtube “you are the beloved” HN 2011 NL ondertiteld ca. 69 min, dus 23 
minuten per avond en praat erover met elkaar 

 
GOEDE VRIJDAG 
 
Zie ook www.paastriduum.nl en www.samueladvies.nl  
 
To do:  
 
>Verzamel een doorzichtig plastic bakje en doe er water in, half gevuld. Bedenk met elkaar zonden en 
noem ze 1 voor 1 op. Telkens doe je een kleine zwarte spijker in het bakje, tot er uiteindelijk 15 of 20 max 
inliggen. Nu ga je met een geplastificeerde afbeelding van Jezus (met aan de achterkant een magneet 
geplakt) horizontaal in het water (ook Jezus liet zich dopen) en de magneet trekt alle spijkertjes naar zich 
toe. Jezus heeft alle zonden op zich genomen, doet Hij ook aan het kruis, en het water is weer schoon, net 
als ons hart, waar Jezus wil wonen! 
 
>Maak een houten kruis , zet wat muziek zachtjes op, denk na en bid over jouw zonden, die je aan Jezus wil 
geven….schrijf ze op een blaadje en vouw dat in 4 delen dicht en pin dat op het kruis met een punaise. Het 
kruis kan je eventueel nog verbranden na afloop in een korf buiten met elkaar 
 

Lezen 
 

Liederen kids en volwassenen Filmpjes (youtube) 

0-7 kijkbijbel p.298-305 “Via dolorosa” Sela 
4.13 

Voetstappen in het zand 3.21 

8+ katholiek geloof 
ontdekken p. 58-59 

Goede vrijdag 2016 “ik zie het 
kruis”6,20 

Goede vrijdag in Leiden, tocht met 
het kruis 1.42 

 “Oh happy day”, Sister act 2, 3.16 Goede vrijdag; een vader die zijn 
zoon geeft 6.20 (10+) 

 “I see the cross” Brian Doerksen 
4.33 

De rechter en zijn vriend 1.13 

 Opwekking 614; uw genade is mij 
genoeg 4,18 

 

 

http://www.paastriduum.nl/
http://www.samueladvies.nl/


➢ bespreek en kijk met elkaar een kruisweg; voor jongere gezinnen> zie www.samueladvies.nl  
“kruisweg in flanelscenes” en voor oudere gezinnen> zie www.slideshare.net/ rome 7226 (vind je 
ook door op google “way of the cross” in te vullen) 

 
 

STILLE ZATERDAG 
Vandaag kan je als gezin je dienstbaar opstellen naar de straat/buurt toe. Schrijf een briefje dat mensen 
een groen papier of rood papier voor het raam hangen; als groen dan alles ok, bij rood hebben ze hulp 
nodig (boodschap-klus-praatje etc) Bied dan als gezin de hulp aan als je ergens een rood papier ziet… 
 
 

PAASZONDAG (en maandag) 
 
To do:  

➢ Hardgekookte eieren beschilderen 
➢ Versieren huispaaskaars 
➢ Zing samen een lied met elkaar, lekker hard, ga uit je dak: vreugde! 
➢ Tekening maken, kaartje schrijven, elfje (gedicht van 11 woorden, verdeeld over 5 regels. De eerste 

regel heeft 1 woord, de tweede regel heeft 2 woorden enz. De vijfde regel heeft weer 1 woord en 
bevat meestal een samenvatting van het geheel) maken voor iemand anders in de buurt! 

 

lezen Liederen kids Liederen volw/allen Filmpjes  

0-7 kijkbijbel  
p.306-311 

Elly&Rikkert 
“Hij leeft” 

Opw.488 “de kracht van 
uw liefde” 

Jezus verrezen 4.07 

8+ kath geloof 
ontdekken p.60,61 

Elly&Rikkert 
“Zeg het voort” 

“He is here” Brian 
Doerksen 

Everything skit 6.14 
(10+) 

 
 
 
Het is natuurlijk ook goed om online de vieringen te volgen. 
 
Als u feedback en/of suggesties heeft, graag; mail aub naar pwbasleiden@gmail.com 
 
 
 
 

http://www.slideshare.net/
mailto:pwbasleiden@gmail.com

