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NIEUWS VOOR JOU

IN DEZE NIEUWSBRIEF:

5 APRIL
PALMPASEN

van de redactie

Lees alles over palmpasen en maak thuis
je eigen palmpasenstok.

Hoi, daar ben ik weer! Heb je vorige week mijn kaartje gehad? Deze week
heb ik zoveel te vertellen dat ik maar een nieuwsbrief heb gemaakt.

EXTRA: ZELF
BROODHAANTJES
BAKKEN

Allereerst, bedankt voor de prachtige harten die jullie in onze brievenbus
hebben gedaan! Wat een mooie slinger was dat in de kerk. Na de dienst
hebben we de harten weggebracht. De mensen waren er heel blij mee.
Bedankt allemaal! Zo kunnen we, ook door te knutselen, voor elkaar
zorgen.

Een recept om zelf broodhaantjes te
bakken, durf jij het aan?

Ook deze week heb ik weer een knutselopdracht voor je. Je hoeft
natuurlijk niet mee te doen maar ik zou het wel heel leuk vinden.
Houd je me op de hoogte?

10 APRIL
GOEDE VRIJDAG

PALMPASEN

Ook dit jaar is er een kinderviering op
Goede Vrijdag. Kijk om 17.00 uur naar de
uitzending op Kerkomroep. En daarna eet
je natuurlijk thuis lekker een broodje
knakworst.

Aanstaande zondag is het Palmpasen, de zondag voor Pasen. Als een symbool (een
voorbeeld) van het paasverhaal is het in veel kerken en ook op sommige scholen
traditie (een oude gewoonte) om een Palmpasenstok te maken. De stok en de
versieringen hebben allemaal iets met het paasverhaal te maken. Jij kunt thuis ook
een stok maken! Ik help je hierbij vast een beetje op weg. Terwijl jij de stok versiert
kan je vader of moeder het verhaal van Palmpasen aan je voorlezen, je vindt het in de
kinderbijbel of bijvoorbeeld in Lucas 19:29-44 (Route 2, stap 104 in de
Samenleesbijbel)

Hoe maak je een Palmpasenstok:
Maak de lange en de korte stok aan elkaar tot een kruis.
Prik of zet het broodhaantje bovenop.
Hang aan de stok de groene takjes, een slinger van
rozijntjes, de nootjes/zoutjes en het ei. De stok mag je
verder vrolijk versieren.

Als er geen Corona zou zijn, kon je met je stok in een optocht door de kerk en
door de straat lopen. Nu gaat dat even niet maar je kunt je Palmpasenstok
zaterdag en zondag voor het raam zetten. Dan kunnen de mensen die langs
jouw huis lopen toch een beetje meegenieten.
Als je wilt, en als het mag van je ouders, maak dan een foto van jezelf met je
Palmpasenstok, of een foto alleen van de stok, en stuur die uiterlijk
zaterdagavond naar jeugdwerk@wijkgemeentedebron.nl. Dan kunnen we de
foto's zondag in de kerkdienst laten zien.

WIJKGEMEENTE DE BRON

11 APRIL
PAASCHALLENGE
Tieners spelen op Stille Zaterdag vanuit
huis live mee met de JOP Paaschallenge
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1 APRIL 2020

Zelf broodhaantjes bakken
Wat heb je nodig: 500gram witbroodmix, 1 zakje vanillesuiker, eventueel 1 eetlepel
kurkuma (koenjit), rozijnen, 1 losgeklopt ei, keukenschaar, bakpapier, plasticfolie,
lineaal
Doe de broodmix in een kom, voeg de vanillesuiker en kurkuma toe. Maak dan
het deeg volgens de gebruiksaanwijzing op het pak.
Verdeel het deeg in 4, 5 of 6 stukken (afhankelijk van hoeveel haantjes je nodig
hebt) en rol van elk stuk een worstje van ongeveer 18 cm lang.
bekleed het bakblik met bakpapier. Leg de deegworstjes met voldoende
tussenruimte in een U-vorm op de bakplaat.
Maak voor de snavel twee knipjes in het deeg van het kopstuk. Trek het stukje
deeg dat tussen de knipjes zit naar buiten en vorm er een snaveltje van.
Knip het deeg voor de kam bovenop de kop ook in en trek dit naar buiten om er
de kam van te maken.
Ook voor de staart maak je een paar knipjes en trek je de "veren" een beetje
naar buiten om de staart te vormen.
Markeer de vleugels door met de schaar twee knipjes te maken in het onderste
gedeelte van de U-vorm. Houd daarbij de schaar een beetje schuin rechtop.
Druk ter hoogte van het snaveltje een rozijn in het deeg voor het oog.
Dek de bakplaat losjes af met plasticfolie (om te voorkomen dat het folie aan de
haantjes plakt kun je het licht invetten met olie) en laat de haantjes op een
warme plaats ongeveer 45 minuten rijzen.
Bestrijk de haantjes met losgeklopt ei en bak ze in 25 tot 30 minuten in een
voorverwarmde oven op 200 graden gaar en bruin.

GOEDE VRIJDAG
Net als in vorige jaren is er op Goede Vrijdag een
kinderviering in de Sionskerk. Je kunt thuis om 17.00
uur meekijken via de Kerkomroep. De dominee vertelt
het verdrietige en belangrijke verhaal van het lijden en
sterven van Jezus.
Daarna eet je thuis natuurlijk lekker een broodje
knakworst, dat is onze traditie! Dus zet knakworst en
broodjes even op het boodschappenlijstje
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11 APRIL PAASCHALLENGE

We hadden het plan om - samen met de jongeren van Bethel - mee te doen met de JOP
Paaschallenge. Dat gaat helaas niet door maar er wordt hard gewerkt aan een challenge voor
thuis. Doen jullie mee?
Doelgroep is 10-17 jaar. Je gaat ontdekken dat Jezus angst niet weghaalt, maar hij geeft je iets
nieuws (liefde, hoop, rust, vertrouwen, geloof en moed) om de situatie aan te kunnen. Je speelt
dit spel thuis, alleen of met het gezin. Online sta je in contact met elkaar. De deelnemers
ontvangen van de leiding verschillende challenges: puzzels, creatieve en doe-opdrachten
waarmee men punten kan verdienen als ze binnen de tijd worden opgelost of uitgevoerd.
Doen jullie mee? Zaterdag 11 april om 19.30 uur. Je hebt een telefoon met WhatsApp nodig.
Het duurt uiterlijk tot 21.00 uur. Helemaal Corona-proof. Ook leuk om met een van je ouders
mee te doen!
Meld je aan via jeugdwerk@wijkgemeentedebron.nl
WIJKGEMEENTE DE BRON
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BIJLAGE - PALMPASENSTOK

De symboliek uitgelegd in de volgorde van het Paasverhaal
Groene takjes
Jezus kwam in Jeruzalem binnen op een ezel. Zijn leerlingen plukten groene bladeren van de bomen. Ze juichten en
zwaaiden met de bladeren. Ze wilden hun nieuwe koning verwelkomen. De Joden verwachtten namelijk dat Jezus de
nieuwe koning zou zijn, die de Romeinen zou verjagen. Ze waren zo blij met Jezus als hun Koning! Maar het liep
allemaal een beetje anders dan ze dachten...
Brood
In Jeruzalem at Jezus de Pesachmaaltijd met zijn leerlingen. Dat noemen we het laatste avondmaal. Hij brak een
brood in stukjes en deelde dit uit aan zijn 12 leerlingen. Het was de laatste keer dat Jezus at voordat hij ging
sterven.
Twaalf chipjes of nootjes
De twaalf leerlingen (vrienden) van Jezus laten hem in de steek als hij gearresteerd wordt.
Dertig rozijnen
Judas verraadt wie Jezus is zodat de soldaten Jezus kunnen arresteren. Judas kreeg hiervoor 30 zilveren munten als
beloning.
Haantje
Dit verwijst naar Petrus die zijn vriend Jezus verloochent. Hij doet net alsof hij hem niet kent. In de nacht dat Jezus
gearresteerd wordt, vragen mensen 3x aan Petrus of hij ook bij Jezus hoort. "Nee hoor, ik hoor niet bij hem!" zegt
Petrus. Na de derde keer kraait de haan... dat had Jezus al voorspeld tijdens het laatste avondmaal.
Houten kruis
Dit herinnert aan het kruis dat Jezus moest dragen en waaraan hij stierf.
Ei
Dit betekent: nieuw leven! Na drie dagen staat Jezus weer op uit de dood.
Versiering
Je mag de stok vrolijk versieren omdat we vieren dat Jezus weer opstond uit de dood. Dat Zijn liefde sterker was dan
het kwaad.
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