
 
 

 
 

Willemstad, 2 maart 2020. 
 
Geachte ouders, 

Een goede, gezegende week!  
Inmiddels is de Vastentijd begonnen en wordt 
ons de kans geboden om even stil te staan, 
naar binnen te kijken en zelfreflectie te doen. 
Het thema dat we dit jaar hebben gekozen is: 

Voor de verandering! 
We gaan, na zelfreflectie,  bewust kiezen voor 
de verandering, om anders te zijn en anders te 
doen, daar waar dit nodig mocht zijn, voor 
onszelf en ook voor de ander. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De komende weken komen de volgende 
subthema’s aan bod: 

1. Anders omgaan met bezit 
2. Anders omgaan met voedsel/ onze 

wereld 
3. Anders omgaan met tijd 
4. Anders omgaan met de ander 
5. Anders omgaan met jezelf / of God 
6. Anders omgaan met schuld 
7. Anders reageren dan anderen 

 
Op het niveau van de kinderen zullen we deze 

week aldus stilstaan bij “anders omgaan met 
bezit”.  We zijn gezegend, we hebben zoveel: 

- We hebben te eten en te drinken 
- Speelgoed  
- Schoolartikelen 
- Gadgets  
- Een dak boven ons hoofd 
- Water en electra  
- Kleren en schoenen etc. 

HOE gaan we ermee om? Kunnen we er 
anders mee omgaan? Misschien door zuinig te 
zijn of door te delen met anderen? Door 
dankbaar te zijn? 
 
In het Evangelie van gisteren hebben we 
kunnen lezen hoe Jezus veertig dagen in de 
woestijd doorbracht. Nadat hij veertig dagen 
en nachten gevast had kreeg hij honger. Tot 
driemaal toe werd hij beproefd door de duivel. 
Elke keer weer doorstaat hij de beproeving: 
Hij gaat anders om met het materiele: “Niet 
alleen van brood leeft de mens, maar van het 
Woord van God.” 
Hij gaat anders om met bezit als hem de hele 
wereld als bezit aangeboden wordt. 

 
Hij leert ons dat niet wat je hebt, je belangrijk 
maakt, maar wie je bent in de ogen van God, 
wat je doet, hoe je omgaat met het bezit dat je 
hebt. 
 
We zullen wekelijks de kinderen actiepunten 
geven om aan te werken, afhankelijk van het 
subthema. Voor deze week zullen dat acties 
zijn van dankbaarheid, zuinig zijn met wat je 
hebt, delen met een ander die niet heeft en 
vaker God opzoeken. 
 
                                                                             


