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Elke week krijgt u van ons informatie over de thuisschik-

king, zodat u thuis deze kleine liturgische bloemschikking 
kunt maken. Vanaf Aswoensdag tot en met Eerste Paas-

dag. Op deze manier kunt u de veertigdagentijd intenser mee  
beleven. Voor uzelf en met de wereld om u heen.
De bloemschiksuggestie is gebaseerd op het thema van de 
Veertigdagentijdcampagne van Kerk in Actie “Ik ben er voor 
jou’’. Elke zondag van deze veertigdagentijd staat er een 
ander werk van barmhartigheid centraal.  
Er wordt rekening gehouden met de milieubelasting: er is 
gekozen voor plantaardige materialen en niet-plantaardige 
materialen die een lage ecologische voetafdruk hebben. 

Basis thuisschikking:
De basisschikking bestaat uit verschillende onderdelen die 
gezamenlijk een open hart vormen. Het woord HART is terug 
te vinden in barmhartigheid. Het hart dat open staat  voor 
een ander, het hart dat de ander ziet, compassie heeft  en 
zich over de ander ontfermt. “ ‘Open’ omdat het gaat om de 
ander, open in de zin van benaderbaar. In de schikking die 
we de komende weken gaan maken, ligt daar het accent op. 
Vanuit de talenten die we hebben, er zijn voor de ander. Het 
gaat om het omkijken naar elkaar, zorgen voor elkaar vanuit 
liefde. Of met andere woorden gezegd: breng je binnenste 
naar buiten. Het hart opstellen voor de andere. Is dit in deze 
coronatijd geen mooie gedachte en uitdaging!
Benodigdheden: Zeven (kleine) glazen, acht kiezelstenen, een 
ronde vorm waar deze attributen op worden geplaatst. Denk 
aan een schaal, een placemat , een spiegel, net wat u in huis 
heeft.

Begin van de veertigdagentijd, 
Aswoensdag 17 februari 
De thuistafelschikking beginnen we op Aswoensdag. Voor 
Aswoensdag heeft u de zeven glazen en acht kiezelstenen en 
ranken klimop en buxus nodig.(zie foto voor de schikking)

We plaatsen de glazen om en om met de stenen in een open 
hart met daarom heen de ranken klimop en in de glaasjes 
zetten we de takjes buxus. Heeft u deze niet, dan kunt u 
uiteraard andere takjes hiervoor in de plaats nemen.
Lied 1005 is hier uitgangspunt: Het lied spreekt over levende 
stenen… “Maak ons een huis van levende stenen…” De 
glazen en kiezelstenen vormen het open hart. In de vaasjes 
plaatsen we buxus-takjes, van oudsher gebruikt op Aswoens-

dag. De buxus is een directe verwijzing naar Palmzondag, de 
intocht in Jeruzalem. Iets om naar uit te kijken. De vorm van 
het hart wordt geaccentueerd door ranken van de klimop. 

In deze Veertigdagentijd wordt gewerkt met het thema 
“de zeven werken van barmhartigheid”: “Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, 

ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen 
mij op, ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat 

gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” Mattheüs 25:35,36.
Nu het niet mogelijk is om de diensten op zondag te bezoeken, willen wij u/je, als 

bloemengroep graag een suggestie aan de hand doen om thuis aan de slag te gaan 
met een symbolische bloemschikking voor de zondagen in de Veertigdagentijd. 

Zo zijn we met elkaar liturgisch verbonden.

Bloemschikking 
voor thuis in de Veertigdagentijd
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Klimop, symbool voor trouw naar elkaar toe.
Eigenlijk maakt u thuis in het klein wat wij in het groot maken 
voor op de liturgische tafel in de kerk. U kunt deze bloem-

schikking alleen doen, maar uw kinderen erbij te  betrekken, 
is natuurlijk een mooie speelse manier om de komende 
tijd aandacht te besteden aan deze Veertigdagentijd. Het is 
tevens de start van de vastentijd. Bespreek met elkaar hoe u 
deze veertig dagen wilt vasten… Vasten kan betekenen dat je 
ergens even van afziet, zoals van minder vlees, minder social 
media, minder of geen alcohol…Of juist iets extra’s doet…
iemand een kaartje sturen, een compliment geven, of voor 
iemand bidden en/of een kaarsje aansteken tijdens het Stilte-

moment in de kerk. Wat gaat u doen??

Eerste Zondag veertigdagentijd, 
21 februari. Eerste bloemschikking in de kerk.
Zieken en gevangenen  bezoeken (Mattheüs 25,36) 
“Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie 

kwamen naar mij toe”.

De zieke had een kwetsbare plek in de samenleving in Israël. 
Mensen liepen er liever met een boog omheen. Niet zelden 
omdat gedacht werd dat iemand zijn ziekte wel verdiend zou 
hebben. Misschien dat daarom het woord voor ‘ziek’ ook wel 
als zwak wordt uitgelegd: je staat aan de rand, lijkt er even 
niet meer bij te horen. Radicaal doorbreekt Jezus dit onbarm-

hartige patroon in de maatschappij door op talloze zieken 
af te stappen. Daarmee doet Hij meer dan alleen genezen, 
Hij is hen ook nabij. Hij geeft de mens terug aan zichzelf en 
maakt van iemand aan de rand weer een mens te midden 
van mensen. Aan de rand geraken en buiten het zicht van de 
samenleving geplaatst zijn, is een situatie die ook herkenbaar 

is voor gevangenen. In zijn brief aan de Hebreeën roept Pau-

lus hen op om weer naar hen om te zien, zoals de tekst in de 
Veertigdagenkalender ons opnieuw in herinnering brengt. 
In dat spoor kunnen we op weg. Het mooie van het woord 
‘bezoeken’ is dat je er ook ‘zoeken’ in kunt lezen: opzoeken 
wie ziek is, contact zoeken met wie gevangen zit. Daar kun-

nen we wat mee, voor onszelf of als gemeente. Opzoeken 
wie ziek is of contact zoeken met wie gevangen (letterlijk of 
figuurlijk) zit. Elkaar niet vergeten in moeilijke tijden. Er zijn 
voor elkaar.
Benodigdheden voor de thuisschikking:

De zeven glaasjes, acht kleine boomstammetjes (ik gebruikte 
doormidden geknipte wc-rolletjes en verfde ze bruin/zwart),  
vergeet-mij-nietjes…maar die zijn er op dit moment  ook 
nog niet…dus we nemen een ander blauw bloempje. Ik koos 
blauwe druifjes. En gedroogde lavendel… als dat er ook niet 
is, kiezen we gedroogde geneeskrachtige kruiden, zoals roze-

marijn, oregano ….wat er maar te vinden is. Ik vond nog verse 
munt in de tuin. 
In de glaasjes komen de bolletjes/blauwe druifjes. Om en 
om worden de boomstammetjes en glaasjes gezet. De vorm 
van het open hart wordt geaccentueerd door een slinger van 
gedroogde lavendelbloemetjes of andere heerlijk geurende 
kruiden als  symbool voor goede zorg. 
(zie foto voor de schikking) 

Veel plezier bij het maken van deze thuisschikking! 

Laat u inspireren!!

Komt u er niet uit of heeft u hulp nodig, bel dan met 
Roeleke de Witte, tel 033 4620758, lid van de bloemengroep.


