
In de Veertigdagentijd op weg naar Pasen 

Op woensdag 17 februari begint de Veertigdagentijd. Een tijd van bezinning op weg 

naar Pasen, hoogstwaarschijnlijk (opnieuw) heel anders dan we graag zouden willen. 

Juist nu is het wellicht extra fijn, een Veertigdagentijdkalender te gebruiken voor 

meer verdieping. De protestantse kerk Nederland biedt de kalender ‘Ik ben er voor 

jou’ aan. Een gratis exemplaar is aan te vragen via         

petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender 

Deze veertigdagentijdkalender geeft ook suggesties en tips om te vasten. Hierbij is 

een vastenkaart gemaakt door kerk in Actie, met voor kinderen een aparte editie. 

Deze kaarten zijn gratis te bestellen via webwinkel.pkn/vasten  

Een heel bijzondere veertigdagentijdkalender is ontwikkeld door Vrienden van 

Lebone Village. Onze gemeente en zéker de jeugd van onze gemeente mag ook een 

vriend genoemd worden van deze hoopvolle plek in Zuid-Afrika en wat is dan mooier, 

dit te onderstrepen met het kopen van deze kalender? De prijs is €7,00. (+evt 

verzendkosten). De kalender biedt voor elke dag een tekst, knutselidee, recept, 

gedicht of gebed. Een uitleg om zelf een kruis te maken waar plaatjes uit de 

kalender aan opgehangen kunnen worden. Samengevat: een prachtige kalender 

waarvan de de opbrengst in zijn geheel is bestemt voor het kindertehuis “Lebone 

Village”. 

 

U en jij kunnen er eentje bestellen via Anita de Hoop: 

Mailadres: anitadehoop@gmail.com 

Telefonisch kan natuurlijk ook: 06-23602416 

Het geheel wordt bezorgd/verstuurd in een brievenbus-doosje, dus ook heel leuk om 

op te sturen naar familie of vrienden. 

mailto:anitadehoop@gmail.com


 

Tot slot aandacht voor de Paasgroetenactie 2021 die eveneens in de Veertigdagentijd 

georganiseerd wordt.  

Ook dit jaar doet onze gemeente weer mee aan deze (coronaproof)  

paasgroetenactie. We sturen kaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse 

gevangenen in het buitenland. 

De kaarten kunnen vanaf maandag 1 februari 2021 opgehaald worden bij Huib de 

Waal, Rubensstraat 9, 5156 AK Oudheusden, tel no. 0416-662568 of 06-22458240, 

of bij Marian Bok, Grotestraat 38 in Veen. Ook kunt u de kaartjes bij u thuis laten 

bezorgen, geeft u dat dan door via scriba@pgheusden.nl. 

 
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook 
iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, toch 
mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de 
gedetineerden erg goed doet. Het doet goed als mensen je door een kaart een hart 
onder de riem steken.  
  
Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op protestantsekerk.nl/paasgroetenactie. 
We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen! Hartelijk dank! 
   

 

 

mailto:scriba@pgheusden.nl
http://www.protestantsekerk.nl/paasgroetenactie

