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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.

Tweede zondag Veertigdagentijd, 28 februari
De dorstigen laven
“Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken Mattheus 25:35”
Na een paar droge zomers lijkt ook bij ons het besef gegroeid 
dat water niet altijd zomaar aanwezig is. Voor miljoenen 

mensen is een nog een groter gebrek aan goed drinkwater 
dagelijkse realiteit. Een mens zonder drinken wordt dorstig, 
raakt uitgeput. Barmhartig ben je als je er dan bent om 
diegene van water te voorzien. In de Bijbel is dorst vaak ook 
dorst naar God. Bijna poëtisch lopen de beelden door elkaar, 
zoals in Psalm 42: zoals een hert dat water snakt, verlangt de 
dichter naar God. En als Jezus bij een waterput een vrouw uit 
Samaria tegenkomt, wordt zijn vraag naar water gaandeweg 
een vraag naar de vrouw zelf. Ook dat is dorst laven: kijken 
waar de mensen droog zijn komen te staan en hoe het komt 
dat de vreugde weg lijkt. In navolging van Jezus laven we wie 

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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dorst heeft. Door mee te helpen mensen van water te voorzien, door te zorgen 
voor de ziel.

Benodigdheden voor de thuisschikking

De zeven glaasjes, de acht stammetjes (doorgeknipte, geverfde wc-rolletjes), de 
bloemetjes van blauwe hyacinten of andere blauwe bloemetjes b.v. blauwe viool-
tjes of blauwe druifjes…net wat voor handen is of te koop. Als u gaat werken met 
hyacinten, koop ze een week van te voren, zet ze in de warmte zodat ze bloeien als 
u ze nodig heeft, wel elke dag een klein beetje water geven. En draad om de bloe-
metjes te rijgen; ik gebruikte dun zilverdraad. Gewoon zwart garen kan natuurlijk 
ook.
Een ander te drinken geven, letterlijk ’water’ of van ‘het levende water’. 
Om en om worden de glaasjes en boomstammetjes gezet op de gekozen ronde 
vorm. 
De glazen worden deze week gevuld met water waarin de bloemetjes drijven. De 
blauwe kleur van de bloemetjes verwijzen naar het spirituele, de verbinding tussen 
hemel en aarde. De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een gere-
gen ketting van de bloemhoofdjes van de hyacint of andere blauwe bloemetjes en 
eventueel gecombineerd met de blaadjes van de maagdenpalm. 
Tijdens het rijgen van de bloemetjes en de blaadjes van de maagdenpalm ging door 
mij heen dat wij hier toch wel heel gemakkelijk water uit de kraan krijgen; wat een 
luxe!! En het rijgen van de bloemetjes en blaadjes doet mij ook weer denken aan 
hoe je vroeger (en nu nog misschien) madeliefjes tot een krans reeg voor op je 
hoofd. Een gezegend kind/mens.
Zie foto’s voor schikking 

Tot slot een mooi gedicht van Henk Jongerius 

(uit: Voor onderweg, 101 Schriftliederen)

 
Kom naar het levend water
Kom naar de bron:
Leer valse schijn verlaten
En keer je om.
Ik ben het levend water,
Ik ben de bron:
Leer je op mij  verlaten
En zie niet om!

Wie zoekt om God te eren,
Hart van bestaan
Zal in mijn daden lezen
De Ene Naam.

Wie aarde gaat bewerken
Leert met geduld
De groeikracht op te merken
Die haar vervult.

Leven wordt je gegeven,
Adem en Geest;
Dood zul je niet meer vrezen, 
zowaar ik leef

Vastenactie, tip voor deze 
week:
Laat dat wijntje /frisdrank even 
staan, maar water of thee.

Voor de kinderen, geen limonade, 

maar water of thee.

Niet elke dag douchen kan natuurlijk 

ook, om water uit te sparen. Voor 

mij een uitdaging. Ga ik doen!! En 

wat doen jullie, doet u?

Weer veel plezier met het maken 

van deze thuisschikking; laat u 

inspireren!! Stuur een foto ,met uw 

verhaal van uw thuisschikking naar 

publiciteit@fonteinkerk-amersfoort.

nl Zo blijven we, hoewel op afstand , 

toch verbonden met elkaar!!

Inmiddels brand ik ‘s avonds een 

kaarsje in het open hart van de 

schikking; een verlichtend open 

hart…is dat niet mooi?! (Zie foto met 

brandend kaarsje)

Voor info en/of vragen, bel even met 
mij, tel. 033 4620758.

Roeleke de Witte, lid bloemengroep 


