
 

PAROCHIEKERN H. LAURENTIUS EN MOEDER GODS, VOORSCHOTEN 

SCHOLENNIEUWSBRIEF 40-DAGENTIJD 2018 

 

Veertigdagentijd of Vastentijd?  

 

De 40-dagentijd begint, na carnaval, op Aswoensdag (14 februari 2018) en loopt 

door tot Pasen (1 april 2018). In deze periode die 46 dagen duurt zijn de zes 

zondagen geen vastendagen. De andere dagen kunnen we vasten. De wijze waarop 

we vasten is niet meer voorgeschreven, behalve voor Aswoensdag en Goede Vrijdag. 

Dan onthouden we ons van vlees en eten we één maaltijd extra matig.  

 

Steeds meer mensen gebruiken de veertigdagentijd om te werken aan een 

gedragsverandering. Ze kijken geen of minder televisie, eten geen suiker of drinken 

geen alcohol. Of ze besteden meer tijd aan gebed en meditatie of aan de zorg voor 

mensen die het nodig hebben. Ook met kinderen zijn hierover heel goed afspraken te 

maken. Vasten wordt veel makkelijker als je het in groepsverband doet. Dat kan 

vanuit de geloofsgemeenschap, maar ook in de klas of als gezin. 

 

Het vasten (op wat voor manier dan ook) is bedoeld om in ons leven meer tijd vrij te 

maken voor God en voor de hulp aan mensen die dat extra hard nodig hebben, 

dichtbij of ver weg. Zo maken we de weg vrij voor het Paasfeest: feest van hoop en 

van leven door de dood heen. We gaan met Jezus op weg naar Jeruzalem. 

(bron: www.kinderwoorddienst.nl)  

 

➢ Tip: spaar tijdens de 40-dagentijd met de kinderen voor een goed doel. Zet 

speciaal voor dat doel een spaarpot neer in de woonkamer. De kinderen 

kunnen kleine klusjes doen om geld te verdienen voor het goede doel.  

Bijvoorbeeld voor het project van de Vastenactie 2018: voor hiv-positieve 

mannen en vrouwen in Zambia. 

➢ Tip: kijk eens op de website www.geloventhuis.nl: hoe kun je thuis met 

eenvoudige middelen vorm geven aan de 40-dagentijd?  

 

Wil je je samen met de kinderen voorbereiden op het Paasfeest? Je bent van harte 

welkom in de zondagse eucharistievieringen tijdens de veertigdagentijd. Elke zondag 

is er een viering in de H. Laurentiuskerk om 11.00 uur.  

Er is dan kinderwoorddienst en crèche: we steken een kaars aan, bidden, vertellen 

een bijbelverhaal en gaan tekenen of knutselen.  

Leuk als je een keer komt meekijken en meedoen! 

 

 

http://www.kinderwoorddienst.nl/
http://www.vastenactie.nl/projecten/householdsindistress-programmainzambia
http://www.geloventhuis.nl/


 

Kalender: 

 

Zondagen 40-dagentijd, 11.00 uur, H. Laurentiuskerk 

Leidseweg 98, Voorschoten 

Crèche en kinderwoorddienst 

 

zondag 18 februari 2018  

zondag 25 februari 2018  

zondag 4 maart 2018  

zondag 11 maart 2018  

zondag 18 maart 2018  

zondag 25 maart 2018: Palmzondag 

zondag 1 april (écht waar!): Gezinsviering Pasen! 

 

Op vrijdag 23 maart van 15.30 uur tot 17.00 uur is er gelegenheid om je 

Palmpasenstok te versieren in het Bondsgebouw naast de Laurentiuskerk. Stokken 

en versieringen zijn aanwezig. Het broodhaantje en snoepjes kan je er zelf thuis 

opzetten. Voor limonade en koekjes wordt gezorgd. 

 

Kinderen die thuis zelf een Palmpasenstok maken en versieren, kunnen die mee 

naar de kerk nemen en meelopen in de processie. Op zondag 25 maart om 11.00 

uur begint de Palmzondagviering in de Laurentiuskerk. Dit is altijd een hele speciale 

gebeurtenis. Wij zouden het fijn vinden als jullie komen!  

 

 

 
 

Op weg naar Pasen met elkaar, veertig dagen lang. 

Mooie tijd van soberheid, minder druk en drang. 
Op weg naar Pasen met elkaar, in alle wereldlanden. 
Tijd voor God én voor elkaar, met hoofd en hart en handen! 

 
Samen onderweg naar Pasen zoeken we geluk; 
willen we aandachtig wezen en wat minder druk. 

Ben je onderweg naar Pasen, spits dan maar je oren, 
want je kunt in deze tijd de stem van Jezus horen. 
Alle dingen die Hij deed staan in het Boek geschreven  

Alles wat Hij deed én zei én weggaf in zijn leven! 
Als je heel aandachtig bent, hoor je zacht zijn stem. 
Veertig dagen heel aandachtig luisteren naar Hem.  

 
Neem bij vragen over deze nieuwsbrief gerust contact op.  
Heeft u ideeën of wilt u ergens aan meewerken: graag!   

Juliëtte van Deursen: juliettevandeursen@planet.nl; Freek van Krevel: krevel@gmail.com  
Bekijk ook de website: http://www.rkvoorschoten.nl en www.facebook.com/H.Augustinusparochie 
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