
   

met God met anderen 

Vasten heeft met 
‘stilstaan’ en ‘soberheid’ te maken.  

 

Stilstaan is 
nadenken over de manier waarop je leeft, 

wat je belangrijk vindt in je leven, 
nadenken over jezelf. 

 ’Wie ben ik?’ 
 

 Soberheid 
verwijst dan weer naar eenvoud, 

leven met en beetje minder, 
minder aandacht besteden aan wat niet belangrijk is. De vasten: Wat is dat? 

 

Bekijk het in 60 seconden! 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

Je bent een avonturier. Je missie is Planeet V omtoveren tot een meer leefbare planeet. Dit kan door langs te gaan bij de verschil lende deelplaneten rondom Planeet V . 
Stap je ruimteschip in en neem een kijkje op de verschillende deelplaneten. 

 

Voor de filmpjes kan je de QR-code gebruiken maar alles is ook te bekijken via www.effeta.be/40dagen. 
 

Klaar met een opdracht? 
Kleur de ster zodat je ziet wat je al hebt veroverd op de deelplaneten. 

 

Veel succes! 

Het is weer zover, de 40-dagentijd begint! 
Elk feest moet je voorbereiden, ook het grote feest van Pasen! 

 

Woensdag 17 februari is het Aswoensdag, de 1ste dag van de 40-dagentijd. 

Een Bijbelverhaal 
 
 
 

Vasten draait niet alleen om iets niet doen, 
maar ook en vooral om iets wel doen. 

Je inzetten voor de anderen, 
iets geven aan de anderen dichtbij en veraf. 

Dit hoef je niet alleen te doen,  
je kan samen met anderen werken 

aan een betere wereld. 
 

Tijdens de Advent hadden we onze inzamelacties 
voor Potpourri en Nachtopvang, mensen dichtbij. 

Met ons solidariteitsproject van Afopadi 
zijn we solidair met de mensen veraf. 

 

‘Ik heet … 
en er is geen tweede zoals ik…’ 

 

Vul het blad in. 
Je kan je antwoorden ook tekenen, 

illustreren met afbeeldingen. 

HIGH FIVE voor Afopadi 
 

Spaar de komende weken stukjes van 5 en 
10 cent in je glazen potje. Vraag  je mama, 

papa, oma, opa, ... om mee te doen. 

In de wereld is alles en iedereen onderling met elkaar 
verbonden. 

Ook Jezus vertelt dat we allemaal, als kinderen van eenzelfde 
God, 

als broers en zussen, met elkaar verbonden zijn. 
 

Tijdens de vastentijd hebben we 
extra aandacht voor elkaar en voor God. 

 

Luisterlied: 
‘Alles is gezegend’ 

 

Bidden 
 

Hoe doe je dat? 
Hoe kan jij verbonden zijn 
met anderen en met God?  

 

Laat het ons weten. 
 via een Tik-Tokfilmpje, 

briefje, mailtje, … 
  
 

 

Ook de catechisten hebben hierover nagedacht. 
 

 Benieuwd naar hun antwoorden? 
 
 


