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E
lke 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.

Zesde zondag Veertigdagentijd, 28 maart 
De doden begraven
‘Toen de zon was ondergegaan dolf ik een graf en begroef ik 
het lijk’ - Tobit 2:7.

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

Wie Mattheüs 25 leest, komt dit werk van barmhartigheid 
niet tegen. Toch is het al snel een van de werken geworden. 
Volgens sommigen om op zeven werken uit te komen. Vol-
gens anderen omdat het begraven van de doden zeker net 
zo’n plicht is als iemand te eten geven: het niet doen is geen 
optie. Het goed begraven van de doden is in Bijbels perspec-
tief een belangrijke gebeurtenis. Jakob laat zijn zonen zweren 
dat ze zijn lichaam meenemen als ze uit Egypte zullen gaan. 
En Jozef van Arimathea besteedt alle moeite om Jezus goed 
te begraven. Ook na de dood draag je zorg voor iemand en 
bevestig je op die manier zijn bestaan. Vanaf de vroege kerk 
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speelt in het licht van de opstanding nog iets anders mee. De do-
den begraven betekent ook dat je iemand als het graan in de akker 
legt, in afwachting van de grote dag. En zo dragen we ook vandaag 
nog altijd zorg voor onze doden. Ze zijn ons voorgegaan, en samen 
met hen kijken we uit naar de dag van het nieuwe leven.

Bij de schikking: Respect hebben voor de overledenen, de doden 
begraven, het leven gedenken. Woorden die bij elkaar horen. In 
de glaasjes plaatsen we paarse tulpen en paarse/blauwe ane-
moontjes, paars is de kleur van reflectie en gedenken. De tulp, het 
symbool dat we eerder gebruikten om het gebed te symboliseren, 
past ook mooi bij deze thematiek. De verbinding tussen de vaasjes 
wordt gelegd door rozemarijn. Het bitterzoete kruid, de herinne-
ring aan leven. In plaats van rozemarijn kunnen er ook klimopran-
ken gebruikt worden om de verbindende lijn van het open hart te 
markeren. (zie foto voor bloemschikking)

Een mooi gedicht passend bij dit thema: de doden begraven.

DE DODE BEGRAVEN

Hij glijdt voorbij over een scherm.

Ver van elkaar staan wie hem kenden,

er is een hunkering naar handen.

Draag hem nu weg van hier

en graaf een bed heel diep

waar hoge populieren zingen,

wind de geur van hooi meebrengt

zijn naam nog fluistert
en ons troost.

Dek hem dan zachtjes toe

met woorden die hij liefheeft,
wilde bloemen, aarde

C O R R I E  K O P M E L S

Gedachteniskaars
Toen onze kleindochter Mia Anna overleed 
tijdens de bevalling in 2016 heb ik een gedachte-
niskaars voor haar gemaakt. Van was heb ik de 
letters van haar naam gevormd en versierd met 
hartjes en sterretjes. De kaars heeft tijdens haar 
afscheid gebrand. En als we als familie bij elkaar 
komen bij ons thuis bij b.v. Kerst en Pasen, wordt 
hij meegenomen door haar ouders en staat dan 
op de gedekte tafel. Als symbool: dat ze in onze 
harten is en blijft, dat we haar naam niet verge-
ten, dat ze blijvend in ons midden is.
Vandaag heb ik opnieuw een kaars versierd. Dit 
keer met een boom erop. De levensboom die 
leven doet en leven geeft. Als symbool dat we 
zuinig om moeten gaan met de natuur, onze 
aarde. Met de wens dat onze kinderen en klein-
kinderen en achterkleinkinderen over de hele 
wereld een goed leven mogen hebben. (zie foto 

voor schikking)

Vastentip: steek een kaarsje aan voor een 
overledene of voor de mensen die omgekomen 
zijn door honger of geweld. Dit kunt u thuis 
doen, maar natuurlijk ook tijdens het Stiltemo-
ment in de kerkzaal van onze Fonteinkerk. Ook 
kinderen kunnen dit natuurlijk doen en denken 
aan de overledene.
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 

     


