
Veertig dagen op weg naar Pasen met een veertigdagenslinger 
 
Binnenkort is het Aswoensdag, de eerste dag van de Veertigdagentijd*. Vanaf dan bereiden we ons 
voor op Pasen (zondag 4 april). We willen jullie graag helpen om in deze sterke tijd bewust op stap te 
gaan en dit ook zichtbaar te maken.  
 
We doen dit door een slinger te maken van papier: zie de foto onderaan. Je vindt het nodige papier 
hiervoor terug in het pakket dat we je thuis bezorgden. Elke dag op weg naar Pasen hang je een extra 
schakel aan de slinger.  
 
Op de schakel van dinsdag en donderdag moet je zelf iets schrijven: een woord, een zin, … : je leest 
er meer over in de kalender met eenvoudige opdrachtjes die je op de keerzijde terugvindt.  
Tip: hang de kalender op de keerzijde van dit blad op een prikbord, op je kamer, … 
Voor elke zondag is er al een schakel  voorzien: een strookje waarop je een verwijzing naar de 
evangelielezing van die dag terug vindt en één zin uit dit evangelie. Zo kan je op zondag even langer 
tijd nemen om stil te staan bij dit Bijbelverhaal. Je kan het verhaal op internet opzoeken. 
Ook de laatste dagen van de Goede Week, dit is de week voor Pasen, krijgen bijzondere aandacht. 
Ook hiervoor is al een strookje voorzien. 
 
Hoe ga je thuis te werk? 
 
In je pakket vind je acht blanco gekleurde bladen papier terug. Uit elk blad knip je – volgens de lengte 
van het blad - 5 stroken uit van elk zo ‘n 4 cm breed: eentje voor elke dag in de Veertigdagentijd.  
 
Daarnaast heb je 2 witte bladen die al met stippellijnen verdeeld zijn in 5 stroken. Hierop staat ook al 
iets genoteerd: een verwijzing naar een evangelielezing  en één zin uit deze lezing. Deze stroken zijn 
bedoeld voor de zondagen en de dagen van de Goede Week. De datum staat er telkens op vermeld.  
Zorg ook voor plakband of een nietjesmachine om van de strookjes een schakel te maken. 
 
Leg alle strookjes in een bakje of schaal en elke dag kan je de slinger een stukje langer maken en 
waar gevraagd een opdrachtje uitvoeren. Voorzie een plaatsje thuis waar je de slinger kan ophangen, 
zodat je hem geregeld ziet. Succes! 
 

 
 

*Deze Veertigdagentijd – vanaf Aswoensdag tot en met Pasen - telt eigenlijk 47 dagen, maar de zondagen 
tellen niet mee in deze ‘Veertigdagentijd’ omdat er van oudsher niet op zondag werd gevast. 



Opdrachtenkalender 
Woe 17/2 Schrijf op je eerste schakel in mooie letters “Aswoensdag’’ en zet er in dikke zwarte 

stift een kruisje bij. Dit staat symbool voor het askruisje dat je normaal vandaag zou 
krijgen in de viering. 

Do 18/2 Schrijf op je schakel iets waarvoor je dankbaar bent. 
Zo 21/2 Maak een schakel met de zin uit het evangelie van de eerste zondag van de 

veertigdagentijd (zie bijgevoegd blad).  
Di 23/2 Kleur de tekening (zie bijlage) en noteer op de schakel waar het over gaat. Herken je 

het evangelieverhaal van zondag 21/2 ?  
Do 25/2 Het is vasten. Vandaag probeer je niet te snoepen en geen frisdrank te drinken. 

Teken het snoepje en de frisdrank op je schakel. 
Zo 28/2 Maak een schakel met de zin uit het evangelie van de tweede zondag van de 

veertigdagentijd (zie bijgevoegd blad).  
Di 2/3 Bel iemand op die zich misschien wat eenzaam voelt. Noteer de naam van de 

persoon op je schakel. 
Do 4/3  Verras je gezin op een originele, leuke manier. Schrijf op wat jouw verrassing was. 
Zo 7/3 Maak een schakel met de zin uit het evangelie van de derde zondag van de 

veertigdagentijd (zie bijgevoegd blad). 
Di 9/3  Verbind de cijfers van de tekening in volgorde (zie bijlage) en schrijf op de schakel in 

enkele woorden waarover dit gaat ? Herken je het evangelieverhaal  van 7/3? 
Do 11/3 Wie ga je vandaag helpen en wat ga je doen? Noteer dit op de schakel. 
Zo 14/3 Maak een schakel met de zin uit het evangelie van de vierde zondag van de 

veertigdagentijd (zie bijgevoegd blad).  
Di 16/3 Wie heb je de laatste week pijn gedaan of teleurgesteld? Is het al bijgelegd ? Zoniet, 

maak je er nog werk van? Teken een vredessymbool op je schakel (vredesduif, 2 
handen in elkaar,…) 

Do 18/3 Maak de woordzoeker in bijlage  en het woord op je schakel dat jou het meest 
aanspreekt. 

Zo 21/3 Maak een schakel met de zin uit het evangelie van de vijfde zondag van de 
veertigdagentijd (zie bijgevoegd blad).  

Di 23/3 Geef eens een compliment aan iemand en schrijf op de schakel wie je welk 
compliment geeft. 

Do 25/3 Waar wil je voor bidden vandaag en schrijf dit op je schakel? 
Zo 28/3 Maak een schakel met het strookje van Palmzondag (zie ander bijgevoegd blad).  
Di 30/3 Hoe voelde jij je vandaag? Druk dit uit op je schakel met een gepaste smiley. 
Do 1/4 Maak een schakel met het strookje van Witte Donderdag (zie ander bijgevoegd 

blad).  
Vrij 2/4  Maak een schakel met het strookje van Goede Vrijdag (zie ander bijgevoegd blad).  
Zat 3/4   Maak een schakel met het strookje van Stille Zaterdag (zie ander bijgevoegd blad). 
Zo 4/4  Maak een schakel met het strookje van Paaszondag (zie ander bijgevoegd blad).   
 
 
 
Ma 5/4 
Stuur een foto 
van jouw vastenslinger naar 
vormsel.willebroek@gmail.com   

mailto:vormsel.willebroek@gmail.com

