
Veertigdagentijd met kinderen 

 

Samen de veertigdagentijd beleven 

 

In deze bijlage vind je enkele impulsen (catechetisch, bijbels, liturgisch en diaconaal) 

om mee aan de slag te gaan in je gezin. 

PDF (samen de veertigdagentijd beleven) 

 

Zes zondagen lang 

 

We staan stil bij de evangelielezingen van de zondagen van de veertigdagentijd en 

reiken een eenvoudige impuls aan om met kinderen de verhalen te beluisteren. 

PDF (evangelielezing in de veertigdagentijd) 

  

  

Veertig dagen in het zand 

 

De Zandtovenaar tekent de 14 staties en de verrijzenis in een vervolgverhaal. Daarbij 

wordt ook een input en bezinning aangereikt aan jongeren om de kruisweg op hun 

eigen leven te leggen. 

Je vindt dit binnenkort op www.ijd.be 

 

Op tocht tijdens de veertigdagentijd 

 

De collega’s van het bisdom Hasselt maakten een gezinsvriendelijke GoedeWeek-

tocht, rond het thema ‘Handen vol Hoop’ en een Kruisjestocht voor kinderen uit de 

lagere school. We delen hierbij graag hun creatieve werk. 

www.bisdomhasselt.be/pastoraaldigitaal 

https://drive.google.com/file/d/1uXLpoZblOiVI1bWu9Ad4tL_cTJo9-LLt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gWIayA6W_A8x-BXlYTmlaVu4-lVo5CAc/view?usp=sharing
http://www.ijd.be/
http://www.bisdomhasselt.be/pastoraaldigitaal


 

Kleurrijk jaar: Veertigdagentijd 

 

Ontdek de eigen kleur van de veertigdagentijd en hoe ze in gezinscontext beleefd kan 

worden. 

Kleurrijk jaar: Veertigdagentijd | Kerknet 

 

Kijktafel veertigdagentijd 

  

Geloven thuis geeft suggesties hoe je een kijktafel kan maken in het thema van de 

veertigdagentijd.  

Geloven thuis - Niet wegdoen! 

 

Radio Hosanna 

  

De klassieke Missiodag voor vormelingen wordt dit jaar vervangen door een heus 

radioprogramma. Op zaterdag 27 maart (de avond voor palmzondag) nodigen we 

iedereen uit om af te stemmen op de frequentie van Radio Maria.  

Missiodag | Kerknet 

 

Digitale kalender veertigdagentijd: Probeer het eens uit 

  

Iedere dag van de week biedt Katholiek Onderwijs Vlaanderen een vaste rubriek aan. 

Maandag een gebed, dinsdag een (bijbel)verhaal, woensdag een 

beeldmeditatie/kunstwerk, donderdag een inspiratiemoment over Broederlijk Delen, 

vrijdag link je naar een doemoment voor het basis en een lied of filmpje voor het 

secundair onderwijs. De moeite waard om ook met je gezin dit aanbod te bekijken.  

Probeer het eens uit (thinglink.com) 

 

Pelgrimeren doorheen de Goede Week 

  

Een aanbod voor een bezinnende wandeling voor elke dag van de Goede Week. Ook 

suggesties om samen met kinderen te wandelen werden opgenomen.  

Goede Week – Welkom (pelgrimswandelingen.be) 

https://www.kerknet.be/graag-samen/artikel/veertigdagentijd
https://www.geloventhuis.nl/2020/niet-wegdoen.html
https://www.kerknet.be/organisatie/missiodag
https://www.thinglink.com/scene/1396435392378437634/editor
http://www.pelgrimswandelingen.be/category/goede-week/
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Catechesemateriaal voor de veertigdagentijd en Pasen 

  

In 2017 verzamelden we op deze pagina enkele impulsen, een bron van inspiratie. 

Catechesemateriaal voor de vasten & Pasen | Kerknet 

https://www.kerknet.be/organisatie/vicariaat-vlaams-brabant-en-mechelen
https://www.kerknet.be/thema/vasten-pasen
https://www.kerknet.be/type/artikel
https://www.kerknet.be/free-tag/catechese
https://www.kerknet.be/free-tag/aanbod-voor-kinderen
https://www.kerknet.be/vicariaat-vlaams-brabant-en-mechelen/inspiratie/catechesemateriaal-voor-de-vasten-pasen

