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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.

Goede Vrijdag, 2 april
Zijn hart was vast te groot, want de regering, het geld, de 
macht en andere groeperingen hebben hem opgepakt en 

ergens opgesloten waar wij dan weer geschrokken op bezoek 
gingen. Uit een gedicht van Menno van der Beek (couplet 6)

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

Bij de thuisschikking Op Goede Vrijdag staat de kruisiging 
centraal. Een -dood- stille tijd. Het verraad, de verloochening 
en de kruisiging. Tussen de stenen staan de glaasjes gevuld 
met rode anemonen, symbool van het bloed dat vloeit. Een 

kruis van stekelige braamtakken ligt horizontaal in het hart. 

Het hart is gesloten. We richten ons niet meer naar buiten, 
we zijn naar binnen gericht. (zie foto voor schikking)
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Pasen 4 april
‘Wie God liefheeft, moet ook de ander lief-
hebben’ 1 Johannes 4:21.
In de traditie van de kerk zijn de zes - later 
zeven - daden die Jezus noemt gaandeweg 
de zeven werken van barmhartigheid gaan 
heten. Een titel die je kunt lezen als een 
samenvatting en die duidelijk maakt: bij alle 
werken is het barmhartigheid waar het ten 
diepste om draait. Wil je je hart openstellen 
voor de ander, wil je er daadwerkelijk zijn 
als die ander een beroep op jou doet met 

zijn honger, dorst of ziekte? Wees barm-

hartig. Sommigen zien dit vervolgens weer 
als een samenvatting van de boodschap 
van de Bijbel. Voed de hongerigen en geef 
de dorstigen te drinken; geef de vreemdelingen 
onderdak en kleed wie naakt is; bezoek wie ziek is 
en gevangen zit en begraaf de doden. Zeven keer 

barmhartigheid. Zodat de ander ervaart: ik ben er 
voor jou.

Bij de thuisschikking Wie God liefheeft, heeft 
ook de ander lief. Het hart is vol met bloemen. 

De stammen en stenen zijn vervangen door meer 

vazen. Allerlei witte en gele voorjaarsbloemen zijn 
gebruikt. De vorm van het hart wordt geaccentu-

eerd door buxustakjes. Zo verbinden we de tijd 
voor Pasen met Pasen. 

Voor deze schikking zijn 15 glaasjes nodig, buxus 
of andere groene takjes, en heel veel witte en gele 
bloemen en bloesems.(Zie foto voor schikking)

De afgelopen veertigdagentijd heb ik met veel 
plezier de thuisbloemschikking verzorgd. Ik liep 

wel elke week een week vooruit. En zo ben ik dus 
ook al bij de schikking van Pasen beland. 

Wat een feest: al deze witte en gele bloemen…We 
kijken hoopvol naar Pasen uit!!

Dick Westerveld wil ik graag bedanken voor de 
wijze waarop hij elke week de thuisbloemschik-

king mooi vorm heeft gegeven.
Roeleke de Witte, lid bloemengroep

Roeping
Vorm geven aan je leven vanuit je kracht
en binnen je grenzen
Ontvankelijk zijn voor mogelijkheden
Hard werken en toch ook
ongevraagd ontvangen
Al gaat het anders
dan jij had verwacht

Gaan en doorgaan
Opstaan uit droogte
Horen wie jou roept
Zien dat wat er wel is
Genieten, glunderend ontdekken
Het goud in een ander

Roeping de ruimte
Die in je is
De stem van de Eeuwige
Die zich binnenstebuiten keert
Die niet het onmogelijke vraagt
Die van een vloek een zegen maakt
Die aanjaagt; ga op weg
De toekomst tegemoet.

Hoopvol  gaan wij
Om op bestemming te komen.
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