


  

 Wij 

   Zij  
 

Iedereen! 



Voorwoord 



Dag 40 



Heer, leer mij kijken, leer mij luisteren, niet als ‘aards’ mens, maar vanuit liefde  
zoals Jezus dat deed. Leren kijken en luisteren naar mijzelf, de ander en naar  
U. Amen 
 

Schrijf met elkaar eens op, over wie je zonder hem of haar goed te kennen al 
een oordeel klaar hebt en bespreek met elkaar of dit terecht is. 
 

 



Dag 39 



God, leert u mij lopen achter Jezus aan. Te zien wat echt van waarde is voor 
mijn ziel. Leer mij niet afhankelijk te zijn van het aardse, maar juist dat wat ik 
heb ontvangen te delen met anderen. 
Beschermt U de mensen die hun leven wagen op de vlucht voor vrede en vei-
ligheid.

Leg een touw of een stok op de grond of juist iets boven de grond en lukt het 
je om zonder hulp je evenwicht te bewaren en de overkant te halen, of heb je 
een helpende hand nodig? 
 



Dag 38 



Bespreek met elkaar wie jij vandaag zou willen en kunnen helpen in je straat? 
En ga je dat ook doen?  
 



Dag 37 



Heere, open de ogen van mijn hart voor de mensen om mij heen. Zodat ik aan 
hen mag ontdekken wie U bent. 

Speel met elkaar het spelletje dat iemand geblinddoekt aanwijzingen van een 
ander moet opvolgen om zo zonder te botsen en stoten een parcours in huis 
af te leggen. 
 



Informatief  



Organisatie  

Internet & Social media 



Dag 36 



Lieve God, iedere dag opnieuw moet ik zoveel keuzes maken, soms maakt het 
me moe, soms weet ik niet wat juist is. Wilt U mij helpen de juiste keuzes te 
maken?! 

Vertel elkaar wat anders ging in je leven dan je gedacht/ gehoopt had en 
hoe kijk je daar nu tegenaan? 
 



Dag 35 



Heer wilt u mijn ogen, oren en hart openen zodat ik het licht van U opmerk in 
mijn leven. En zo voor anderen een licht kan zijn. 
 

Maak het donker in huis, alle lampen uit, gordijnen dicht. Steek dan een 
kaarsje aan. Geeft een kaarsje licht in het donker? Wat vind je daarvan? 
  



Dag 34 



Lukt het om vandaag met el-
kaar 60 stadiën te wandelen? 
Of misschien kom je maar tot 
de helft? Maar ga er met el-
kaar op uit en probeer het. 
   



Dag 33 



Voor wie ga jij/gaat u de komende dagen, actief! een herberg zijn? 
 



Dag 32 



Heer, ontferm U over deze wereld. Als het kwaad in welke vorm dan ook zo 
om zich heen grijpt. In tijden waarin alles duister lijkt te zijn, laat ons zien op 
Uw Licht. 
 



Dag 31 



Jezus verwarm mij met Uw liefde zoals de zon ons verwarmt. Leer ons U te 
volgen, omdat U de weg de waarheid en het leven bent. 

Teken een plattegrond (van je huis, van de omgeving) en geef daarbij opdrach-
ten waar en wanneer bijvoorbeeld linksaf, rechtdoor, oversteken, rechtsaf etc., 
waar komen de anderen uiteindelijk uit? 
 



Informatief 

Wie zijn wij? 

 

 



Internet & Sociale media  

 



Dag 30 



Vul ons hart o Heer, dat wij brandend van verlangen U volgen. 

Zoek de site www.opendoors.nl maar eens op. Hier lees je veel over christen-
vervolging in de wereld. Wist je dat? 
 

http://www.opendoors.nl/


Dag 29 



Heer, maak ons waakzaam, dat we elkaar mogen blijven aansporen om licht 
te blijven geven aan de mensen om ons heen tot U, Jezus terugkomt. 
 

Voor de kinderen, vraag dit wel eerst even aan je ouders en misschien verstan-

dig om in het weekend te proberen😊 
Hoelang kan jij wakker blijven? 
 



Dag 28 



Hemelse Vader, leer ons dankbaar te zijn met dat wat we hebben. Soms nog 
een tekort maar altijd nog meer dan niks. We bidden ook voor de vluchtelin-
gen die nog onderweg zijn, zonder beschutting van een tent of kamp. Wees 
hen nabij. 

Maak een zo mooi mogelijke tent en upload een foto naar: epotjes@pgbeilen.nl  
Misschien mag je er wel een nachtje in slapen samen met je ouders of broertjes 
of zusjes? 
 

mailto:epotjes@pgbeilen.nl
https://geostore.tribalgathering.com/shop/product/single-bed-in-6-person-dorm-tent-dance-celebration-1792
https://geostore.tribalgathering.com/shop/product/single-bed-in-6-person-dorm-tent-dance-celebration-1792
https://geostore.tribalgathering.com/shop/product/single-bed-in-6-person-dorm-tent-dance-celebration-1792
https://geostore.tribalgathering.com/shop/product/single-bed-in-6-person-dorm-tent-dance-celebration-1792
https://geostore.tribalgathering.com/shop/product/single-bed-in-6-person-dorm-tent-dance-celebration-1792
https://geostore.tribalgathering.com/shop/product/single-bed-in-6-person-dorm-tent-dance-celebration-1792
https://geostore.tribalgathering.com/shop/product/single-bed-in-6-person-dorm-tent-dance-celebration-1792
https://geostore.tribalgathering.com/shop/product/single-bed-in-6-person-dorm-tent-dance-celebration-1792


Dag 27 





Dag 26 



Misschien behoort het tot je mogelijkheden om de rest van de veertigdagen-
tijd een spaarpotje op tafel neer te zetten en iedere dag ‘een kwadrant’ 
daarin te doneren? En voor de kinderen, wees creatief en maak van ‘iets’ een 
spaarpotje. Bijvoorbeeld een lege fles, een schoenendoos, een kopje of speel-
goed. 
 



Dag 25 



Heer leer mij Uw weg, dat ik U steeds dienen kan. 

Maak een route door jullie huis, langs bijzondere punten en neem dan je ou-
ders, broertjes/zusjes mee op een rondleiding en leg hen uit waarom iets een 
bijzonder punt voor je is. Misschien kan je het daarna omwisselen dat papa of 
mama een route uittekent in huis met belangrijk e punten en ze je daarover 
vertellen. 
  



Dag 24 



Zoek maar op YouTube op: don’t build your house on the sandy land. 
Misschien ken je het ‘kinder’ liedje en kan je het meezingen. 
 



Dag 23 



Bidt u, bid jij mee voor rust en vrede voor de gevluchte medemens? 
Steek een kaars aan en neem de tijd om te gedenken, dat zij, medebewoners 
van deze wereld vluchten om in leven te blijven. 
. 



Informatief  

 

Hulp aan vluchtelingen 



projecten

Internet & sociale media 



Dag 22 



Heer, God van de wereld, U kent alle verhalen. U kent de mensen en U weet 
ook wat mensen elkaar aandoen. We bidden dat de verhalen van mensen 
dichtbij of ver weg een luisterend oor mogen vinden. 
 



Dag 21 



Heer, U die de wereld zo mooi bedacht had, hoeveel verdriet moet het U doen 
dat wij mensen zo met elkaar omgaan. Vergeef het ons Heer en geef ons de 
kracht en de moed om te horen, te zien en te spreken.

Ken je de emoticons van horen, zien en zwijgen? Zoek ze maar eens op in 
whatsapp. Wat kan jij het beste en waarom ? 
 



Dag 20 



Vader in de hemel, U die ons aan elkaar hebt gegeven. U die ons zegent met 
gaven en talenten leer ons te delen, te helpen vanuit liefde met wat U ons ge-
geven hebt. 
 



Dag 19 



Spreek Heer, ik luister. 
 



Dag 18 



Heer u geeft ons zoveel. Maar we denken ook steeds meer nodig te hebben. 
Leer ons te leven in dankbaarheid van wat U ons heeft toevertrouwd en te 
delen van onze overvloed. 
 



Dag 17 



Heer wilt U ons de kracht geven die we nodig hebben om gefocust te blijven 
op Uw toekomst. Want van U is de toekomst, Amen. 

Wie heeft het meeste doorzettingsvermogen? Maak met elkaar een lijstje van 
iets, een taak of opdracht die je niet leuk vindt of niet goed kan en probeer 
deze hele week of het wel lukt. 
En deel met elkaar na de week, hoe het voelde. Wanneer wilde je opgeven, of 
viel het eigenlijk wel mee en toonde je doorzettingsvermogen! 
 



Dag 16 



Heer wees ons tot zegen, zodat wij ook anderen tot zegen kunnen zijn. 
  



Dag 15 



Wie verdient er in jouw/uw omgeving een warm onthaal (een dikke knuffel)? 
 



Dag 14 



 
  

Heer, helpt U ons, ook in de soms moeilijke en donkere tijden van ons bestaan. 
In alles wat er op ons afkomt. Geef ons kracht en doorzettingsvermogen om 
een lichtje te zijn. 

Er was het project ‘Kerstengel’ ik zou je willen vragen: voor wie ben jij, bent u 
vandaag en morgen en overmorgen een engel? 
 



Dag 13 





Dag 12 



Toon Mijn liefde aan de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. 
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, 
Dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. 
 



Dag 11 



“Kneed mij, Heere God, ook als het soms wel eens pijn doet. 
Kneed mij, Heere God, U weet precies hoe ik zijn moet”. 
 



Dag 10 

 

 



Luister vandaag eens naar het lied van opwekking 818 ‘op die dag’.   
 
Als je nadenkt over in de hemel zijn; wat zie je daar, wat doe je daar, hoe zal 
het daar zijn? 
 



Dag 09 

 

 
 
 

 
 



 

 

 



Dag 08 



 



Lijdenstijd is bezinningstijd  



 

Ds. Magda Hazeleger (Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen) 

“Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen” 

Gert Smit (Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt) 

“Voorwaar Ik zeg u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn” 

Pastor Peter Wellens (Rooms Katholieke kerk van de Heilige Drie-eenheid ) 

“Vrouw zie uw zoon. Daarna zei Hij tegen de discipel: zie, uw moeder” 

 Pastor César Cortés (Rooms Katholieke kerk van de Heilige Drie-eenheid) 

“Ik heb dorst” 

 Ds. Patrick de Vries (Protestantse Gemeente Beilen, Hijken-Hooghalen)

“Eli, Eli, lama sabachtani? Dat betekent: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U 
 Mij verlaten?” 

Ds. Helene Westrik (Vrijzinnige Gemeenschap, de Stroming) 

“Het is volbracht” 

 Martin Sloots (Evangelische kerk ‘Nardus’) 

“Vader, in Uw handen beveel ik Mijn geest” 

Erik Potjes (Protestantse Gemeente Beilen- Hijken- Hooghalen)

“Hij roept je bij je naam”  



Dag 7 



 



Dag 6 



 



Dag 5 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Evangelie_volgens_Johannes


 



Dag 4 



 



Dag 3 

 
 
 



Heer, blijf bij ons, want het is avond 
en de nacht zal komen. 
Blijf bij ons en bij uw ganse Kerk 
aan de avond van de dag, 
aan de avond van het leven, 
aan de avond van de wereld. 
 
Blijf bij ons 
met uw genade en goedheid, 
met uw troost en zegen, 
met uw woord en sacrament. 
 
Blijf bij ons 
wanneer over ons komt 
de nacht van beproeving en van angst, 
de nacht van twijfel en aanvechting, 
de nacht van de strenge, bittere dood. 
 
Blijf bij ons 
in leven en in sterven, 
in tijd en eeuwigheid. Amen.

 



Dag 2 



God, wees ons inzicht als het gaat om de opofferingen van mensen, opdat 
liefde en mildheid de bron van onze gedachten, woorden en daden zijn.  
 

Vertel elkaar of jij wel eens wat hebt opgeofferd voor een ander. Of waarvan 
je weet dat een ander iets voor jou heeft opgeofferd.  



Dag 1 



Gods zegen! 
 



Paasmorgen 

 



 
 
 
 

De gezamenlijke kerken in Beilen  

wensen u en jou een gezegend Pasen! 
 
 



Dag 0 



Voor de kinderen 





Pasen een nieuwe start? 

Wat kunnen wij nu doen? 

➢  

➢  

➢  

➢  

➢  

➢  

➢  

➢  



Colofon 






