
1. 
Schrijf het goede 

doel op de klep 
en snij of prik de 

gleuf uit

2.
Knip uit over de 

buitenste randen

3.
Vouw de 

plakstroken om. 
Doe er plak op
en druk vast

(een voor een)
Het spaardoosje

 is klaar!
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Scheurkalender 
voor de veertigdagentijd

40 dagen sparen voor:

.............................................................

..........................................................

Hoe goed heb jij het?
Zou jij een ander kunnen helpen, 

die het niet zo goed heeft?

Maak het spaarpotje en de kalender.
Scheur elke dag een blad af 

en lees wat je kunt doen. 
Niks MOET, je MAG delen!

Met PASEN kun je het in de kerk
in de offerbak doen, 

of zelf aan een goed doel geven.

Er zijn kinderen zonder huis, 
of een huis met één kamer! 
Tel de kamers in jouw huis.

Doe 5 eurocent voor elke grote 
kamer in je spaarpotje.

Sommige kinderen hebben geen boek 
en kunnen niet lezen. 

Hoeveel boeken heb jij? 
Geef 10 cent voor elke boekenplank 

of boekenkast in huis.

Aswoensdag

Wat betekent het askruisje?
Jouw lichaam is uit stof van de aarde

gevormd en zal weer stof worden.
Maar Jezus zal je helpen.

Help jij ook anderen? 
Doe 10 eurocent in je spaarpotje. 



Zit jij op school? 
Fijn hè!

Doe 10 eurocent in het potje
 voor kinderen die niet 

naar school kunnen.

Is iedereen gezond? 
Dank je wel God! 
Uit dank, geef

10 eurocent voor de zieke mensen.

Kun je zwemmen? 
Goed zo!

10 eurocent in het potje
voor de kinderen die te arm zijn 

voor zwemlessen.

zondag van de 40 dagentijd

De kerk is het huis van God.
Ook jij bent er welkom.

Wees heel stil, 
dat vindt God fijn.



Heb jij meer dan drie broeken? 
Hartstikke hip hop!

10 eurocent voor mensen 
die geen extra kleren hebben. 

Heb je leuke muziek thuis?
Maak eens zelf muziek, 

net als de straatkinderen, 
op lege blikjes. 

Geef ze 10 eurocent.

Lust jij het eten soms niet?
Geef 10 eurocent voor kinderen 

die honger lijden.

Heb jij het lekker warm?
Zo hoort het ook!
Geef 10 eurocent 

voor de mensen in de kou.



Heb je een lamp in huis?
Dan kun je alles goed zien.
10 eurocent voor mensen 
die in het donker zitten.

zondag van de 40 dagentijd

Is God thuis?
In de kerk hangt de godslamp. 

Is die lamp aan, dan is Jezus thuis: 
Veilig in het TABERNAKEL

Ga je wel eens naar de film?
Super vet koel! 

10 eurocent voor 
een goed doel.

Wie drinkt veel sterke drank?
Mooi niet doen hoor!

10 eurocent voor kinderen 
van dronken ouders.



zondag van de 40 dagentijd

In zijn Huis spreekt God als de 
priester voorleest uit de Bijbel. 

Dat is Zijn Woord!
Lees thuis ook in de Bijbel. 

Zo spreekt Jezus ook met jou!

Aswoensdag

Heb jij veel speelgoed.
10 eurocent voor kinderen 
die geen speelgoed hebben.

Hang jij steeds je jas 
aan de kapstok?
5 eurocent voor 

elke jas die er hangt.

Lust jij ook zo graag chips?
5 eurocent voor elke zak chips 

of zoutjes in huis.



Is er lekkere limonade of prik? 
Geef 5 eurocent voor 

elke fles limonade die je 
in huis vindt.

Slingert er geld in huis rond, 
in laatjes of gaatjes?
Vind je wat klein geld,

vraag of het in het potje 
mag voor de armen.

Hoeveel schoenen en laarzen heb je?
Doe 5 eurocent voor elk paar in het 

potje voor de kinderen 
die op blote voeten moeten lopen.

Heb jij beleg op je brood?
10 eurocent voor kinderen 

die alleen maar
droge korstjes brood 

te eten krijgen.



Krijg jij vaak een toetje?
5 eurocent in het potje

voor kinderen die geen suiker mogen 
en zij die uit een vuilnisbak 

moeten eten.

zondag van de 40 dagentijd

Mag je in het huis van God komen 
wanneer je onaardig bent geweest?

Ja! Jezus houdt van jou!
Heb je spijt? Biecht en maak het 

goed. In Zijn huis is een biechtstoel.

Zit jij bij een sport?
10 eurocent voor kinderen die op 

straat rondzwerven.

Zit je lekker?
5 eurocent voor iedere luie stoel of 

bank in huis.



Kijk jij Jeugdjournaal op de TV?
Dan weet je wel dat veel mensen in 

de wereld hulp nodig hebben.
Doe wat extra geld in je spaardoos.

Speel je vandaag een spelletje?
Doe 10 eurocent in het doosje
zodat een straatkindje ook kan  

spelen

Heb je een krant of Okkie?
10 eurocent voor een dakloze
of iemand die geen blaadje 

kan kopen.

Zijn er mooie bloemen in huis?
Maak een ander ook blij:

10 eurocent in het spoaardoosje
voor het goede doel.



Lekker snoepen! 
Voor 10 eurocent laat je ook 

kinderen die niks hebben 
meesnoepen!

Kijk eens rond in huis
en tel wat allemaal op stroom werkt! 
1 eurocent voor elk apparaat, hoeveel 
mag je dan in het spaardoosje doen?

zondag van de 40 dagentijd

Jezus nodigt ons uit in Zijn huis.
De klokken luiden. Hij geeft Zichzelf 

onder de gedaante van Brood, 
opdat wij Hem niet vergeten. 

Dit heet: de heilige Eucharistie.

Heb jij een ligbad thuis ?
10 eurocent in de spaardoos en nog 
eens 10 als het een bubbelbad is.



Leuk schminken of make-up.
Zorg wel goed voor je huid!

Doe 5 eurocent in het spaardoosje 
voor elk potje zalf dat er in huis is.

Zalig in je bedje.
5 eurocent voor 

ook een beetje rust 
voor anderen.

Doe 5 eurocent in het doosje
voor elk huisdier 

dat je thuis eten geeft.

Heb jij een te gekke fiets?
Super!

10 eurocent voor elk wiel van je 
fiets, skelter of skate.



Je hebt in de Vasten nagedacht.
En ... Heb je een goed leven?

Misschien weet jijzelf nog iets 
dat echt super-de-lux is,
Teken en schrijf het hier:

1 euro voor ...............................................

Gaan jullie wel eens uit eten?
Deftig of lekker Mac Donald?

10 eurocent voor de arme 
gabbertjes.

Komt er schoon water uit de kraan?
Je raadt het al: Dat wil iedereen.

10 eurocent voor elke kraan in huis in 
het potje naar het goede doel.

zondag

Vandaag vieren we feest: 
“Welkom Jezus in ons midden”

Haal een palmtakje in de kerk. Het is 
gewijd: Zo zegent Jezus jou en 

aan wie je het doorgeeft!

?



HET IS GROOT FEEST: JEZUS LEEFT !
Jezus is verrezen. Hoe dat kan? 

God schept nieuw leven. 
Vertrouw op Hem! 

PAASZATERDAG

Paaszaterdag is bijna Pasen: “Jezus 
is dood, afgelopen uit” denken de 
soldaten. Ze zorgen ook dat hier 

niemand in of uit gaat. 
Maar voor God is alles mogelijk! 

GOEDE VRIJDAG

Hoezo GOEDE vrijdag:Jezus sterft? 
Ja, maar Hij gaat heen voor ons en 
belooft dat Hij ons ook zal brengen 
waar Hij mag zijn: Bij “Onze Vader”!

WITTE DONDERDAG

Jezus breekt en deelt het Brood en 
zegt: “Dit is mijn Lichaam” Dit vieren 
we vandaag. Wit is rein. Zo word jij 
rein door het Lichaam van Christus. 


