
    



Aswoensdagvoorbereiding 

Op woensdag 23 februari 2022 kwamen we met de vormelingen van Willebroek en Tisselt bij elkaar om ons te verdiepen in het thema van Aswoensdag en de 
vastenperiode. 

Normaal is dit één van de gezamenlijke activiteiten met de vormelingen en catechisten van Blaasveld maar gezien de coronasituatie vonden we het toch 
verstandiger om de groep gescheiden te houden. 

Vooraleer we zelf van wal staken, wilden we wel eens weten wat de vormelingen eigenlijk wisten over de voorbereiding op Pasen. Er kwamen vele interessante 
dingen naar boven. Altijd opnieuw zijn we blij verrast te merken dat de jongeren, elks met hun eigen kennis, samen het totaalplaatje kunnen schetsen.  

We gaven hen wat meer uitleg over carnaval en hoe dit heidens volksfeest van de Germanen en het lentefeest van de Romeinen uiteindelijk ook een christelijk 
feest werd. We bespraken waarom er dan veel gegeten en gedronken wordt en er nadien geen vlees meer wordt gegeten. Carnaval is namelijk niet zomaar 
afgeleid van het Latijnse ‘carne vale’ wat ‘vaarwel vlees’ betekent. 

Nadien bekeken we foto’s van carnavalsfeesten van over de hele wereld. Het was hilariteit ten top wanneer één van de vormelingen zijn leerkracht meende 
te herkennen.  

We gingen ook in op de betekenis van as en het askruisje. Iedereen kreeg de tijd om eens diep in hun ziel te kijken naar wat zij zoal fout deden. Wederom 
hilariteit toen er enkelen helemaal verbaasd opkeken want zij hadden niets om hun slecht over te voelen. Uiteindelijk kon toch iedereen iets vinden waar 
berouw over was en dit mochten ze neerschrijven op voorgetekend blad. Alle blaadjes werden daarna buiten in enkele vuurkorven verbrand. Enkele moedige 
jongeren waren zelfs bereid om hun spijt te delen met alle anderen vooraleer ze hun blaadje vuur lieten vatten. Heel mooi en moedig. 

Normaal wonen we met alle vormelingen (dit jaar 80), catechisten en hun familie de week nadien de eigenlijke aswoensdagviering bij. Maar wederom door 
corona, besloten we dit jaar deze logische stap over te slaan. Uiteraard waren zij die wensten welkom in de viering die dit jaar in Tisselt doorging. Als alternatief 
sloten we onze bijeenkomst in de kapel met een korte bezinning.  

De kinderen waren enthousiast over het samenzijn en hadden veel bijgeleerd. We hopen dat ze met vernieuwde aandacht voor elkaar en met goede intenties 
een mooie vastentijd tegemoet gaan. 

 

 

 



  



         







 



 





 


