Dagkalender
Van Pasen
tot Pinksteren

zondag 4 april, eerste Paasdag

maandag 5 april, tweede Paasdag

Pasen, een feest

een dag om een wandeling te maken! Kijk maar eens wat er al aan
bloeiend spul te zien is.

te groot voor 1 dag,
Te groot voor 1 week
En eigenlijk
Te groot voor 7 weken!
En dus een dagje toe!

Misschien hier en daar iets plukken, thuis drogen tussen
wat kranten met iets zwaars erop.
Later kun je deze droogbloemen voorzichtig opplakken.
Leuk om er later een mooie kaart mee te maken.

dinsdag 6 april

woensdag 7 april

En dus is God mens geworden…
een anoniem en onbelangrijk
mens
in een onbelangrijk stadje.
Hij wilde slechts hun broer,
hun raadgever, hun dienaar ,
hun vriend zijn.

Thomas Merton: Zaden van contemplatie

donderdag 8 april

vrijdag 9 april
Tijd voor een gezellig maal. Pannenkoeken!
Nodig - 150 gr volkorenmeel
- 50 gr boekweitmeel (of ook volkoren..)
- 2 eitjes
- wat olie
- heel klein beetje zout
- ruim 4 dl half melk/half water
olie om in te bakken
Alles met een streepje ervoor mengen. Beslag minstens een half
uur laten rusten. Bak er dan dunne pannenkoekjes van. Hou ze
tijdens het bakken wel warm (bord op een pan warm water).
Zorg voor allerlei lekkers op tafel: stroop – dunne schijfjes appel
met een beetje kaneel – dikke appel- of rabarbermoes – geraspte
kaas – dunne schijfjes gekonfijte gember – ragout – en een schaal
lekkere sla

zaterdag 10 april

zondag 11 april

Beloken Pasen
Het einde van de paasweek
Zondag van barmhartigheid
Zondag van de Emmaüsgangers

Zij vertelden wat er onderweg was
gebeurd en hoe hij door hen werd
herkend aan het breken van het
brood.
Idee: 1 = rood
2 = geel
3 = oranje

Lucas 24,35

maandag 12 april

dinsdag 13 april

Vandaag bidden wij u,
Laat ons uw woord nooit vergeten.
Geef dat wij elkaar nooit alleen laten.
Zo ervaren wij dat u er bent

Lekker kleuren

woensdag 14 april

donderdag 15 april

feestdag van de heilige Lidwina van Schiedam
God is niet vanzelfsprekend in ons eigen wereldje aanwezig.
Hij ontmoet ons in de kerk. Hij confronteert ons
met wat anders is dan wij en
met wat anders is
dan wij denken en vanzelfsprekend vinden.
Het wereldje dat wij opbouwen wordt doorbroken.

Uit: Kerk in tijden van corona

Gevallen, gewond, zwaar gewond. Ongeneeslijk
En toch …
Onvergetelijk
Werktuig in Gods hand

vrijdag 16 april

zaterdag 17 april
Een wijze Chinese filosoof schreef lang geleden

Op je tenen sta je niet vast
Wijdbeens loop je niet ver

Wie praalt is niet lichtend
Wie zich laat gelden heeft geen gezag
Wie zichzelf roemt heeft geen verdienste
Wie zich opblaastis geen grootheid

Uit Daodejing van Lao Zi

zondag 18 april

maandag 19 april

Naam van God – vaak niet hoorbaar
- ga klinken in mij
- breng mij tot leven
Thomas Quartier osb

Een weerspreuk: Geeft april veel regen,
Zo brengt zij rijke zegen

dinsdag 20 april

Laat ons elkaar bijstaan,
Door ons medeleven,
Door ons delen

woensdag 21 april

donderdag 22 april

vrijdag 23 april

Hebben we ten diepste de
overtuiging dat God ons
bekwaam heeft gemaakt om door
Hem te worden aangesproken
uit liefde?
Uit Inspiratie, het Woord van God
Ik voel een herbeginnen
Uit: het regent in de trompetten
Pierre Kemp

zaterdag 24 april

zondag 25 april

Feestdag van de heilige Marcus, de evangelist

Sint Marcus was een metgezel van de apostel
Paulus en een van de Zeventig Discipelen. Hij
wordt beschouwd als de stichter van de Kerk in
Alexandrië en als de auteur van het
Marcusevangelie.
Deze oudchristelijke schrijver, behorend tot
de Apostolische Vaders, heeft vermoedelijk de apostel
Johannes nog gekend. Naast Marcus identificeert hij
ook Mattheüs als evangelist.

Knip een hart uit een leuk papiertje.
Vouw het dubbel. Als je goed naar het voorbeeld kijkt zie je dat de vouw
vanuit de onderste punt gaat. Goed naar het voorbeeld kijken. Dan zie je
hoe de andere vouwen gemaakt zijn. Het inknippen is dan logisch, maar
wel gepruts! Hart gelukt? Plak het op een ander blad, op een kaart, op
een cadeaupapier .. Veel plezier.

Over Marcus' leven is niettemin weinig bekend. In de
traditie wordt hij wel vereenzelvigd met de man die
water bracht naar het huis waar het Laatste Avondmaal
plaatsvond, dit op grond van het feit dat deze
geschiedenis, van het brengen van water, alleen bij
Marcus (14,13) wordt genoemd.

maandag 26 april

dinsdag 27 april
koningsdag

Heiligheid is:
Arm zijn in het hart
Reageren met nederige zachtmoedigheid
Weten te huilen met de ander
Hongerig en dorstig de gerechtigheid zoeken
Kijken en handelen met barmhartigheid
Een hart vrij houden van alles wat de liefde bezoedelt
Vrede stichten rondom ons
Iedere dag de weg van het evangelie aanvaarden,
ook al levert dat problemen op.

Paus Franciscus

woensdag 28 april

donderdag 29 april

Als ik weet dat ik uitverkoren ben, dan weet ik dat
iemand mij neemt zoals ik ben.
mij als een bijzonder persoon beschouwt.
Die iemand heeft opgemerkt dat ik uniek ben
en wil mij leren kennen,
een relatie met mij aangaan,
mij liefhebben.

Heer, ik dank U voor alle ogenblikken van geluk

Uitverkoren door God is geen uitsluiting.
Ieder wordt in eigen unieke waarde geaccepteerd.

voor iedere liefdevolle blik die mij veranderd heeft

De liefde van God is inclusief.
Niemand anders heeft jouw of mijn leven geleefd
en niemand zal het ooit nog leven.
Onze levens zijn unieke steentjes
in het mozaïek van de menselijke geschiedenis.

Henri Nouwen: Een parel in Gods ogen

die ik in mijn leven mocht ervaren,
voor ieder woord dat mij gelukkig maakt,

voor momenten van inzicht,
dat ik ja kon zeggen tegen mijn leven,
tegen deze wereld waarin u mij geplaatst hebt.

vrijdag 30 april

Zaterdag 1 mei

Dag van de arbeid

Omdat de nacht van 30 april naar 1 mei
Walpurgisnacht is. Heksennacht.
Dit feest ontstond waarschijnlijk toen Karel de Grote
heidense feesten en gebruiken verbood.
Hij wilde dat iedereen christen werd.

Dit is de naamdag van St. Joseph, de werkman
Als je van knutselen houdt, kun je zelf zo’n raamhanger namaken
(zwart papier en zijdevloei of vliegerpapier)

zondag 2 mei

maandag 3 mei

De meimaand is de Mariamaand. Voor deze kijktafel is blauw
gebruikt. Blauw is de kleur van Maria, de kleur van de hemel. En zo
werd het de kleur van alle werkelijkheden die er wel zijn, maar niet
met het gewone oog kunnen worden waargenomen, alleen met het
hart, het gevoel en de intuïtie: de kleur dus van geheim en
mysterie.
Op deze kijktafel staan 2 ‘Maria-plantjes’: Lieve-vrouwe-bedstro en
maagdenpalm. Een gebedskaart met het "Wees Gegroet” hoort er
natuurlijk ook bij.
Maar zo kennen we St. Joseph ook!

dinsdag 4 mei

woensdag 5 mei

de dag van de dodenherdenking.

Ik las een verhaal van Leo Feijen over Titus Brandsma,
een pater die tijdens de Tweede Wereldoorlog in een kamp
gezet werd omdat hij opkwam voor vrijheid en waarheid.
In het kamp maakte hij een rozenkrans van allerlei rommeltjes in
dat kamp, een splinter, een knoop, enz.
Die rozenkrans gebruikte hij om samen met andere gevangenen te
bidden, op momenten dat alles duister en angstig was.
Titus Brandsma boog niet voor terreur. Hij vond in de rozenkrans
houvast.

In 1933 schreef pater Titus onder meer het volgende
…die inwoning en inwerking Gods moet niet enkel voorwerp
van intuïtie wezen, maar zich in ons leven openbaren,
in onze woorden en daden tot uitdrukking komen,
uitstralen in heel ons wezen en optreden.

Ieder mens zou vrij moeten zijn, ’zegt mevrouw
Zoethart. ‘Overal op de wereld. Vrijheid is het
belangrijkste wat er is. We moeten ons allemaal
inzetten voor vrijheid. Een leven lang. En we
moeten de vrijheid vieren.’

Uit: Godsbegrip, in Van Maria Lichtmis tot Pinksteren
Uit het verhaal vrijheid moet je vieren.

Vanavond zijn we een paar minuten stil.

Molen en Kuyper: Altijd feest,
Samen de feesten van het jaar vieren

donderdag 6 mei

vrijdag 7 mei

God houdt mij vast,
God verlaten kan ik niet ..
….God is te vinden in de wirwar van onze menselijke conditie,
in het web van onze relaties, in de nietigheid die alles aankleeft.

A. Holleboom

Uit Van Maria Lichtmis tot Pinksteren

Zo’n ordelijke knoop is het leven niet!

zaterdag 8 mei

zondag 9 mei

God, ken mijn hart, ken alles ervan.
Toets mij,
Weet van mijn verborgen gedachten.
Behoed mij voor een verkeerde keuze,
Wijs me de weg die mij leidt naar Jou.

Arabisch spreekwoord:

Omdat God niet overal kan zijn,
Iny Driessen
Bij dag, bij nacht

Schiep hij de moeders

maandag 10 mei

dinsdag 11 mei
In mei

Nog een moeder … Maria!
Bij Maria kun je altijd terecht, bij haar is ontferming
en hoef je niets uit te leggen.
Bij haar hoef je niet sterk te zijn, lachte naar mij.
Zij keek mij aan en stond daar met gespreide armen.

Maria, zo verklaarde Bernadette later

Een rozelaar begon in mei
Te bloeien. Dat is toverij
Een vogel ook begon in mei
Te zingen. Dat is toverij
Er kwam een kleine honingbij
Gevlogen. Dat is toverij.

aan haar ondervragers,
was vriendelijk

Uit: Maria, pleidooi voor een barmhartige en vreugdevolle kerk
André Roes

Zij dacht: dat is een lekkernij:
Dat is een lekkernij voor mij.
En hap! Hij had de honingbij,
De honingbij, de roos er bij.
Zo ging de hele mei voorbij,
Met toverij, de hele mei.
(Jan Vercammen)
Al de dagen van ons leven

woensdag 12 mei

donderdag 13 mei

De eerste dag van de drie IJsheiligen,

Hemelvaart….. uhh Hémelvaart???

te weten Pancratius, Bonifatius en Servatius.
Na deze dagen mager in de tuin in de koude grond
gezaaid en geplant worden.
Je kunt nu een bonenhut maken!
Steek 5 of 7 lange stokken in een kring in de grond.
Poot bij elke stok een stuk of 4 bonen in
losgemaakte aarde.
Bind de jonge plantjes steeds voorzichtig
vast aan de stokken.
Maak de stokken bovenaan ook aan elkaar vast en
zo krijg je een leuk hutje!

•
•
•
•
•
•

Nadat de apostelen gegroeid waren in het geloof en
konden getuigen dat Hij leeft, keert Jezus terug
En dat wordt vandaag gevierd.
Lees maar Handelingen 1. Vers 9, 10 en 11.
Maar naar de hemel blijven staren heeft geen zin.
Aan de slag, Hij komt terug.

vrijdag 14 mei

Laat mij de Heer prijzen
Die alles in stand houdtDe hemel met zijn schitterende sterrenbeelden,
Het land, de kust met haar strand en haar golven,
Laat mij alle boeken doorpluizen
Die de ziel goed kunnen doen;
Ne eens geknield naar de Hemel starend,
Dan weer psalmen zingend

Volgens Keltische overlevering
uit een gedicht van de heilige Columba

zaterdag 15 mei

zondag 16 mei

maandag 17 mei
In regio Zuid staat een school
met de naam van een leerling
van St. Franciscus, het Bona,
het Bonaventuracollege.
Als je er eens langs komt
moet je eens kijken
of je er een dier afgebeeld ziet.
Misschien ontdek je ook wel hoeveel..
Dieren horen bij Franciscus

Een Keltische levensboom… doet me denken aan een liedje van
Het kinderkoor…
Met de boom des levens,

maar dit dier kan ook iets ander betekenen.

loodzwaar op zijn rug,
droeg de here Jezus..

Google legt het je wel uit

Gode goed vrucht, kyrië eleïson

dinsdag 18 mei
En over St. Franciscus gesproken….
Deze heilige wilde dat er in de tuin
van het klooster
altijd en gedeelte onbebouwd werd,
opdat daar wilde kruiden konden groeien,
niet zozeer voor de biodiversiteit,
maar zodat degenen die ze zouden
bewonderen,
hun gedachten tot God konden verheffen,
de Schepper van zoveel schoons.

Uit Laudato Sì, encycliek van paus Franciscus.

woensdag 19 mei

donderdag 20 mei
zelfs als ik helemaal alleen ben,
ziet iemand mij dan misschien toch?
Kijkt er iemand,
of iets naar mij? Een geest? Een God?
En … maakt dat wat uit?

Ga eens in het middenpad van een kerk staan,
op het kruispunt als dat kan. Kijk een helemaal omhoog.
Zit er een oog daar boven in de koepel? ?
In veel oudere kerken is op het hoogste plekje
een oog geschilderd.
Het alziend oog van God.
Vroeger deed men dit om te laten zien
dat God alles ziet, maar ook waakt over jou en mij.

Uit: Bekijk het maar! Niets is wat het lijkt.

vrijdag 21 mei
Bijna Pinksteren! In een boek over jaarfeesten (Leven met het jaar)
las ik dat Pinksteren al een oud feest is dat ook bij heidense volkeren
gevierd werd. Het was een feest dat sterk met de bloei en de
ontwikkeling van de natuur verbonden was.
In de loop van de eeuwen zijn elementen van het voor-christelijke
feest samengevoegd met het christelijke Pinksterfeest.
De duif gold als een bode uit de hemel.
Knip de
schuine
streep in.
Vouw een
strook
papier van
12 bij 8 cm
(ongeveer).
Vouw dit in
een zigzag.
En pruts het
door de
opening die
je net geknipt hebt. Maak een draad aan je duif en je kunt hem ophangen.
Aan een grote ring (wel meer duifjes maken!) of gewoon voor het raam.

zaterdag 22 mei

zondag 23 mei eerste Pinksterdag

Wordt het lekker weer??

Pinksteren
Het voelt zo leeg
nu Hij is weggegaan
zo maar ten Hemel opgestegen

Kunnen we iets doen?

Troosteloos de dagen
schrijnend het gemis
onmogelijk nog wat te beginnen.
Tot ze over Hem praten
ze raken in vuur en vlam
oorverdovend hun enthousiasme
Een nieuwe wind waait in hun midden
het drijft ze naar buiten toe
heel de wereld moet het weten
Babel is te niet gedaan
niets is nog onmogelijk
als je de Geest hebt gekregen.

maandag 24 mei, tweede Pinksterdag

Als je je tot God richt
wend je je dus niet af van de wereld.
Je wendt je juist tot die wereld en
dringt er in door

K. Bras Leven met Thomas Merton

En zo waren we 50 dagen
met elkaar op weg.
We begonnen op het paasfeest
Nu is Pinksteren bijna uitgevierd.
Het leven gaat verder.
Wij mogen in vertrouwen verdergaan.

