
7 mrt 
Wie écht gelooft

zal zien hoe 
groot God is
Joh. 11,40

6 mrt
Aswoensdag

verplichte
vasten- en 

onthoudingsdag
19.00 uur: 

askruisje in de 
kerk

8 mrt 
Vastendag!
Niet klagen
geen kritiek 

leveren

11 mrt
Geduld: méér
dan wachten
in alle rust
vertrouwen

Jak. 5,7

9 mrt
God is liefde.

Het leven is niet 
perfect maar elke 
dag is óók mooi
Psalm 36,6-10

12 mrt
Jezus nodigt

je uit: groei van
toehoorder naar 

dóener, geef hoop 
aan anderen
Joh. 15,16

10 mrt
Zondag

géén vastendag13 mrt
Hoe is je relatie 
met God? Is Hij 
dichtbij? Laat je 
je troosten en 
genezen door 

Hem?
Psalm 46,1 

14 mrt
Nadenkertje!

Ben ik verantwoor-
delijk voor mijn 

daden? Geef ik God 
de schuld? Mijn 

vrije beslissingen 
hebben conse-

quenties!

15 mrt
Vastendag!
Geen social 

media!

16 mrt
Samen bidden!
Dank U, God, 

U geeft kracht om 
door te gaan moed 
om weerstand te 
bieden, enthousi-
asme om te delen 

Rom. 11,36

17 mrt
Zondag

géén vastendag

   18 mrt
Laat problemen 

niet de baas 
worden in je 

leven.
Mediteer over 
Gods beloften

19 mrt
God is liefde!

Dank God voor 
elke dag die Hij 
geeft al is het 

leven niet perfect

20 mrt
Liefde is een
beslissing!

Beslis van je 
partner/kinderen te 
houden ook al ben 

je het niet altijd met 
hen eens
Mc. 12,31

21 mrt
Nadenkertje!

Mijn oordeel over een 
persoon bepaalt niet 
wie deze persoon is. 
Mijn oordeel zegt iets 

over mij!
Luc. 6,27-38

22 mrt
Vastendag!

Niet snoepen en 
geen sport kijken!

23 mrt
Als niet gebeurt 
wat je wilt ver-
trouw je dan op 

Gods
voorzienigheid?

24 mrt
Zondag

géén vastendag

25 mrt
Weggevertje!

Accepteer je pijn 
en verdriet en geef 
deze aan God. Be-
denk dat anderen 
veel méér pijn en 
verdriet hebben

26 mrt
Heb je vrede in je 
hart? Accepteer 

jezelf zoals je (nog) 
bent. Kun je van 

harte bidden:  “Uw 
wil geschiede ... “?

Joh. 16,33

27 mrt
Begin de dag 

goed: 
prijs de Heer,
tel en vier je
zegeningen
Psalm 92

28 mrt
 Geluk! Iedereen 
verlangt ernaar

Maar waar vinden 
we geluk? Kijk naar 

de zonsopgang,
geniet van koffi e en 

goed gezelschap
29 mrt

  Vastendag! Je 
favoriete eten, 
drinken, snoep
vandaag niet!
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31 mrt 
Zondag

géén vastendag

30 mrt
Weggevertje!

Doe al je werk en 
andere activiteiten
met veel liefde en 
geef deze aan God

1 april
Nadenkertje!

God is een expert!
Hij verandert 
tranen in een 

glimlach, verdriet 
in vreugde,

problemen in
zegeningen

4 april
Weggevertje!

Bezoek (geef tijd en 
aandacht weg)

een zieke of
iemand die
eenzaam is

2 april
“Uw vriendelijk-
heid moet bij alle 
mensen bekend 

zijn”
Gal.5,22

5 april
Vastendag!
Probeer een

‘alleen-maar-wa-
ter-en-brood-dag’

3 april
“Verdraagt 

elkander en ver-
geeft elkander

als de één tegen 
de ander een grief 

heeft” 
Kol. 3,13

6 april
Vraag de Heer

om méér geloof
en vertrouwen in 
Hem en om méér 
innerlijke vrede

7 april
Zondag

géén vastendag

8 april
Last van ‘drukte’ 

in je hoofd? 
Steek een kaars 

op in de
Maria-kapel.

Maria vertrouwde 
helemaal op God

9 april
Bid een tientje

van de rozenkrans
Romanos 11:36

10 april
Vanavond om 

19.00 uur 
is de boetevier-
ing in de kerk!

11 april
Als je niets goeds
weet te vertellen 

zwijg dan
Mt. 15,11

12 april
Bid voor iemand

met wie je
moeite hebt

13 april
Let op! De Goede 
Week begint ... 

open je hart voor 
het lijden en 

sterven én verrijzen 
van de Heer

14 april
Zondag!

Palmpasen!
Zeg vandaag tegen 
Jezus dat Hij jouw 

Koning is

15 april
Geef royaal aan de 
Vastenactie, want
”alles wat jullie 

gedaan hebben voor 
de geringsten van 

mijn broeders
hebben jullie voor Mij 

gedaan”
Mt. 25,40

16 april
Vertel eerlijk 

en open over je 
geloof.

Wees trots op je 
geloof en de Heer

17 april
Bid vandaag voor

de mensen
die vervolgd 

worden omdat zij in 
God geloven

 van het leven.
Psalm 94, 1:5

18 april
Witte Donderdag!
De viering in de 

kerk is om 19.00 
uur 19 april

Goede Vrijdag! 
15.00 uur: 

Kruisweg in de kerk
19.00 uur: Dienst 
met Kruisverering

20 april
Paaszaterdag! 

Jezus ligt in het 
graf.

Bedenk dat de 
dood, of een 

doodse situatie
nooit het laatste 

woord heeft

Jezus ligt in het Jezus ligt in het 

21april
Zalig Pasen!
De Heer is 

waarlijk verrezen!
Alleluia!


