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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.

Vijfde zondag veertigdagentijd, 21 maart 
De hongerige te eten geven
Ik had honger en jullie gaven mij te eten’. (Mattheus 25:35)
In de opsomming die Mattheus is dit het eerste werk van 

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

barmhartigheid. Het wordt ook wel de eerste van de licha-

melijke werken genoemd en daarmee is al veel gezegd.
Wat heb je als mens nodig om in de basale nood van het be-

staan, van het zorgen voor je lichaam te voorzien? Allereerst: 
dat je te eten hebt en niet omkomt van de honger. Je kunt je 
zelf afvragen of het, meer dan een werk van barmhartigheid, 
niet een plicht is om te zorgen dat ieder mens voldoende 
te eten en te drinken heeft. In Mattheus 25 zet Jezus het in 
ieder geval op scherp.: ‘Als je straks terugkijkt: wat heb je dan 
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voor je naaste gedaan. Heeft hij te eten gekregen of kwam hij 
om van de honger?’ Door heel de Bijbel heen is dat de grond-

toon: een mens heeft recht op eten, op brood. Zelfs je vijand, 
zo staat in Spreuken. Wie brood heeft, kan leven, kan verder de 
toekomst in kijken. En daarmee denken we, nu we richting Pa-

sen gaan, ook aan het brood dat Jezus deelt. Het was een goede 
gewoonte in de kerk om het brood van het avondmaal na afloop 
te delen met de armen. Een gebaar waar beide beelden prachtig 
samenkomen: brood om te leven, volop te leven!

Benodigdheden voor de thuisschikking:
Wat hebben we nodig? De zeven glazen, de acht stammetjes, 
korenaren of gerstearen en ontkiemde bonen (ik gebruikte 

ontkiemde tuinkers, heerlijk in deze tijd op een boterhammetje 
met hüttenkäse). Brood om te leven. Brood om te delen. In veel 
kerken wordt er gezorgd dat er maaltijden worden gedeeld. In 
deze schikking mogen de korenaren dan ook niet ontbreken. 
De bonen die u heeft gebruikt in een vorige schikking kunt u in 
het water leggen en kunnen ontspruiten. Mijn bonen deden dat 
niet. En daarom gebruikte ik tuinkers. De ontkiemde bonen of 
tuinkers is als voedzaam eten in het midden van het hart gelegd. 
(Zie foto voor schikking)
Voor de crisis van corona organiseerde het team van Samen aan 
Tafel elke eerste vrijdagavond van de maand een Samen aan Ta-

fel. Helaas kunnen deze maaltijden in de deelnemende kerken in 
Amersfoort-Zuid nu niet door gaan. Wat zullen we straks blij zijn 
als dat wel weer kan. Elkaar ontmoeten en samen de maaltijd 
delen in de gezellige Zonnekamer in huis van Zuid. We kijken er 
naar uit!

Vastenactie, tips voor deze week
Nu de genoemde Samen aan tafel maaltijden 
niet door kunnen gaan, kunt u nog altijd één 
persoon uitnodigen om de maaltijd (lunch of 
warm eten) te delen.
We kunnen ook sobere maaltijden nuttigen 
om geld uit te sparen en te geven aan het 
goede doel. (zie InFontein voor meer infor-
matie.)
Iets extra’s doen kan ook: Afgelopen week 
kreeg ik van buren het z.g. Hermanbrood, 
vriendschapsbrood om te delen. De basis is 
een zuurdesemgist dat ‘verzorgd’ en aange-

vuld moet worden met melk, meel en suiker 
en waarvan je een zoet brood bv gevuld met 
rozijnen, gedroogde vijgen en appels kan van 
bakken of een hartig brood. Laat mij weten of 
u/je een basis van dit Vriendschapsbrood zou 
willen ontvangen van mij.
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!!

Voor info en/of vragen, bel even met mij, 
tel. 033 4620758.
Roeleke de Witte, lid bloemengroep 

     


