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Vakantie  

Luister naar mijn woorden: Maak je geen 
zorgen over eten en drinken. Want je 
leven is veel belangrijker dan eten en 
drinken. En maak je geen zorgen over 
kleren. Want je lichaam is veel 
belangrijker dan kleren. 

Kijk eens naar de vogels in de lucht. 
Ze werken niet op het land en ze 
bewaren geen graan in een schuur. Jullie 
Vader in de hemel geeft ze te eten. En 
jullie zijn voor hem veel belangrijker dan 
de vogels. Maak je dus geen zorgen. Dat 
heeft geen zin, je blijft er geen dag langer 
door leven. 

Maak je geen zorgen 
(Matteus 6, 25-35 uit de Bijbel in gewone taal) 

Maak je geen zorgen over kleding. 
Kijk eens naar de bloemen die groeien 
in het veld. Ze werken niet en ze maken 
geen kleren. Toch zijn ze prachtig. Ja, 
zelfs nog mooier dan koning Salomo in 
zijn mooiste kleren. 

Het gras dat vandaag op het veld 
staat, wordt morgen gebruikt om een 
vuur te maken. En toch versiert God 
het gras met prachtige bloemen. Dan 
zal God zeker voor jullie zorgen! 
Waarom vertrouwen jullie dan niet op 
hem? 

Maak je dus geen zorgen. Zeg niet: 
‘Hoe komen we aan eten?’ of: ‘Hoe 
komen we aan drinken?’ of: ‘Hoe 
komen we aan kleren?’ Met die dingen 
houden de mensen zich bezig die God 
niet kennen. Je Vader in de hemel 
weet echt wel dat je al die dingen nodig 
hebt. Houd je bezig met Gods nieuwe 
wereld en doe wat God van je vraagt. 
Dan zal God je al die andere dingen 
ook geven. 

Maak je geen zorgen over morgen. 
Bewaar die zorgen maar voor morgen. 
Je hebt het al moeilijk genoeg met 
vandaag. 
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Paus Franciscus 
(voor de ouders) 

Paus Franciscus zei dat het leven slechter is 
geworden voor mensen in zowel rijke als arme 
landen. Hij veroordeelde de ‘onzichtbare 
tirannie’ van de financiële markten, waarin 
mensen gewaardeerd worden naar hun 
mogelijkheid om te consumeren.  

"Vaak vergeten wij dat de ultieme oorzaak van de 
financiële crisis een dieperliggende menselijke 
crisis is. De aanbidding van het 'gouden kalf' heeft 
een harteloze variant gevonden in een cultus van 
het geld en de dictatuur van een economie die niet 
langer de mens als uiteindelijk doel heeft."  
"Geld moet ten dienste staan en mag niet 
overheersen. Wij kunnen geen dictatuur 
aanvaarden van het geld over de mens en de 
samenleving."  
Daartegenover plaatste paus Franciscus de schat 
van de solidariteit die door armen wordt geboden 
en die volledig haaks staat op de logica van de 
financiële wereld en de economie. "De kerk spoort 
verantwoordelijken aan om het algemeen welzijn 
van de mensen echt te dienen. Zij moedigt 
financiële verantwoordelijken aan om ethisch te 
handelen en solidariteit na te streven." 
 
Gebaseerd op:  

- De Standaard - online: 16 mei 2013 
- De Standaard - krant: 17 mei 2013, p. 19 

Bij de tekst  
Het werkjaar is afgesloten,  
de zomer komt eraan … 
Tijd om even te ontspannen, te genieten,  
op vakantie te gaan … 
Tijd ook om even stil te staan  
bij wat we gekregen hebben … 
 
We werken hard, er moet van alles 
georganiseerd worden, gedaan worden, 
verworven worden. Het hoort bij ons dagelijks 
leven. Maar is dat het belangrijkste? 
Kijk naar de vogels, ze maken zich geen zorgen. 
“Hakuna Matata” wordt gezongen in ‘The Lion 
King’ 
 
Nu we wat meer tijd hebben, kunnen we even 
kijken naar alles rondom ons, ruiken, luisteren, 
vertellen, verwonderd staan. 
Nu we even tijd hebben, kunnen we de zorgen 
even vergeten en de mooie dingen in de verf 
zetten: de natuur, de mensen, en alles wat ons 
verbindt. 
Nu we even tijd hebben, kunnen we met kinderen 
en kleinkinderen op ontdekking gaan naar alles 
wat onze wereld ons biedt. 
Wat is echt belangrijk in ons leven? 
 
Kijk even met jongeren naar de zonnebloemen 
van Van Gogh, de schreeuw van Klimt, de 
gezichten van Picasso, … 
Luister met je kinderen naar een stukje muziek op
straat, naar Beethoven of de beiaard van 
Leuven, … 
Lees een boek met je kinderen, kijk naar de 
prenten, teken en schrijf … je zal versteld staan. 
En vooral: laat je verbeelding de vrije loop, het 
mooie zit vaak in kleine dingen … 
 
Hopelijk geniet je van een verrijkende, 
deugddoende vakantietijd! 
 

Aan de slag met  

peuters en kleuters 

- Wat was er leuk vandaag? Laten we samen 
dankjewel zeggen tegen God. 

- Verzamel mooie dingen uit de natuur: een 
mooie steen, een schelp, een bloempje, een 
blaadje,… 

- Maak samen het werkblad met het vogelhuisje 
en vul het aan met elementen uit de natuur. 

- Volg eens een insect. 
- Welke vormen zie ik in de wolken? 
- Kleur de tekening in. 

Aan de slag met  

jonge kinderen (lj 1-3) 

- Wat was er leuk vandaag? Laten we samen 
dankjewel zeggen tegen God. 

- Observeer de natuur met elk zintuig apart: 
o Sluit je ogen en ruik. 
o Sluit je ogen en luister. 
o Voel met je handen, loop op blote 

voeten, … 
o Ga plat op je buik liggen en bekijk elk 

klein detail. 
o Pluk fruit en proef! 



 
 

 

(werkbladen op het einde van deze nieuwsbrief) 
- Los de rebus op  
- Maak het kruiswoordraadsel (de bijbeltekst 

hieronder kan een hulp zijn) 
- Vind de zin in de bloemen 
- Observeer de natuur. 
- Maak een fotoreportage over een mooi stuk 

natuur. 
 

Aan de slag  

met oudere kinderen (lj 4-6) 

- Maak samen het werkblad met het vogelhuisje en 
vul het aan met elementen uit de natuur. 

- Kleur een tekening in. 
- Verzamel mooie dingen uit de natuur: een mooie 

steen, een schelp, een bloempje, een blaadje,… 
- Welke vormen zie ik in de wolken? 
- … 

 

Maak je geen zorgen (Matteus 6, 25-34) 
 

25Daarom zeg Ik jullie: maak je niet bezorgd 
over wat je zult eten of drinken om in leven 
te blijven, en ook niet over de kleding voor 
je lichaam. Is het leven niet meer dan het 
eten, en het lichaam niet meer dan de 
kleding? 26Kijk naar de vogels van de 
hemel: ze zaaien niet en maaien niet en 
oogsten niet, je hemelse Vader voedt ze. 
Zijn jullie niet meer waard dan vogels?27Wie 
van jullie kan met al zijn zorgen een el 
toevoegen aan zijn leven? 28En wat maak je 
je bezorgd over je kleren? Leer van de 
lelies op het veld hoe ze groeien. Ze 
werken niet, ze spinnen niet. 29Maar Ik zeg 
jullie: zelfs Salomo met al zijn pracht en 
praal ging niet gekleed als een van 
hen. 30Als God nu het gras op het veld, dat 
er vandaag staat en morgen in de oven 
wordt gegooid, zo kleedt, hoeveel te meer 
kleedt Hij dan jullie, kleingelovigen? 31Vraag 
je dus niet bezorgd af: Wat zullen we eten? 
Wat zullen we drinken? Wat zullen we 

aantrekken? 32Want naar dat alles zijn 
de heidenen op zoek. Jullie hemelse 
Vader weet wel dat je dat allemaal 
nodig hebt. 33Zoek eerst het koninkrijk 
van God en zijn gerechtigheid, dan 
krijg je dat alles erbij. 34Maak je dus 
niet bezorgd over de dag van morgen, 
want de dag van morgen zal zich wel 
bezorgd maken over zichzelf. Iedere 
dag heeft genoeg aan zijn eigen 
kwaad. 

Bezoek eens een kerk 
- Je kan een kaarsje branden voor iemand 

of voor een speciale gelegenheid en 
samen even bidden. 

- Uiteraard is er in een kerk ook heel veel te 
zien: 
o Vind je de Heilige Geest? Hij wordt 

vaak afgebeeld als een duif. 
o Links vooraan (of in de linkerzijbeuk) 

vind je bijna altijd een beeld van Maria.  
o Vooraan in het midden staat de 

patroonheilige van de kerk afgebeeld. 
o Rechts vind je een afbeelding van een 

andere heilige die ook in de kerk 
vereerd wordt.  

o Kijk eens of je de kruisweg vindt; dit 
zijn de veertien etappes in het 
lijdensverhaal van Jezus. 

o Heeft deze kerk nog een preekstoel? 
Vroeger stond de priester hier om uitleg 
te geven bij het evangelie. Nu gebruikt 
hij de microfoon. 

o Vaak zie je ook een biechtstoel: een 
kerkmeubel waar de priester je 
vergeving schenkt voor je fouten. Kijk 
maar of er luikjes of gordijntjes zijn. 

o Op de schilderijen en de glasramen 
kan je vaak bijbeltaferelen zien of 
scènes uit heiligenlevens. Herken je de 
verhalen? 

o Behalve heiligen worden ook de 
evangelisten afgebeeld, meestal 
samen, maar niet als personen. 
 Mattheus – mens 
 Marcus – leeuw 
 Lucas – stier 
 Johannes - adelaar 



 

 

-  

-   

Neem de tijd om te werken, 
dit is de prijs van succes. 

Neem de tijd om te denken, 
dit is de bron van kracht. 

Neem de tijd om te spelen, 
dit is het geheim van de eeuwige jeugd. 

Neem de tijd om te leren, 
dit is de bron van wijsheid. 

Neem de tijd om vriendelijk te zijn, 
dit is een weg naar geluk. 

Neem de tijd om te dromen, 
dit is de bron van inspiratie. 

Neem de tijd om lief te hebben, 
dit is de mooiste gave. 

Neem de tijd om om je heen te kijken, 
een dag is te kort om egoïstisch te zijn. 

Neem de tijd om te lachen, 
dit is muziek van de ziel. 

Neem de tijd om de natuur te bewonderen, 
dit is de bron van alle leven. 

Neem de tijd om te leven, 
Die tijd gaat vlug voorbij en komt niet meer terug. 

 

Even nadenken … 



 
 
 

Kleurplaten 
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