
VEERTIGDAGENKALENDER 2021 
 
Goedemorgen, 
Vandaag op Aswoensdag, 17 februari, begint de veertigdagentijd. Tijd van inkeer en 
bezinning. 
We staan stil bij het leven van Jezus. Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is: 
de hongerigen eten en de dorstigen drinken geven. De naakten kleden, de 
vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en 
de doden begraven. Zo inspireert Hij ons van dag tot dag. 
 
Zijn leven eindigde uiteindelijk in een wrede, onmenselijke dood. 
Maar toch…Hij leeft door, in jou, in u, in mij, in ons! 
De hoop en kracht die zijn leven geeft, geven we door: door barmhartig te zijn, 
geduldig, vergevingsgezind, liefdevol, en door het goede te zoeken en te doen. 
 
Deze veertigdagenkalender neemt ons mee op weg naar Pasen. 
Door een bijbeltekst, een lied, een gedicht, een afbeelding, een meditatie en soms 
ook een oproep om te doen. 
Voor de kinderen wordt er soms een kleurplaat toegevoegd. 
De kinderen zouden in deze tijd een spaardoosje kunnen maken, waarin ze wat 
kleingeld sparen voor een mooie kaart, die ze aan iemand kunnen sturen, of dat ze 
samen met het gezin sparen voor een goed doel? (zie bijlage spaardoosje) 
 
U kunt zelf een doel kiezen, maar we kunnen deze veertig dagen ook sparen voor 
ons project: het CPT- Christian Peacemaker Teams 
Donaties zijn van harte welkom op rekeningnummer NL11 TRIO 0379 2771 15  tnv st. 
Christian Peacemaker Teams-Nederland te Deventer. 

 
 
 
Liet 536:1 en 4 
 
Wat yn ‘e skriften oer ús opskreaun is 
sill’ Jo folbringe dizze fjirtich dagen, 
de tsien geboaden en de fjirtich slaggen, 
dit hiele libben dat gjin libben is. 
 
Jo ûnderhâlde-it fjoer fan ús bestean, 
fan Jo ha wy it libbensbrea ûntfongen 
Us is in lofliet jûn om bliid te sjongen, 
Jo woll’ foar ús de wei fan’t offer gean. 
 
 
 
U kunt iedere maandag-  tot en met zaterdagochtend een kalenderblad 
ontvangen, behalve op zondag. Die dag mag u zelf invullen.  
 
Dat we allen een gezegende tijd mogen beleven, samen op weg naar Pasen! 
 
Wilma Tiemersma-Veenstra 



 

 
 

 
 


