
Vriendelijke groeten!  April 2020 

Belangrijke datums  

                               
Van 

Maandag 6  

t.e.m.  

Vrijdag 17 : Paasvakantie 

Dinsdag 21 : Theater 4e lj. (ovb) 

Donderdag 30: Instapje + (ovb) 

Vrijdag 1 mei: Geen school 

wELKOM in   

Met Pasen wordt de opstanding van Jezus Christus uit de dood gevierd. Eigenlijk moet je wan-
neer je naar de betekenis van Pasen zoekt altijd ook nadenken over Goede Vrijdag. Op deze 
vrijdag werd Jezus gekruisigd. Op zich niet zo’n opvallende gebeurtenis. Er werden in de tijd 
van Jezus veel mensen gekruisigd door de Romeinen. Opvallend is alleen wel dat Jezus van 
tevoren over Zijn dood spreekt en zegt dat Hij zelf voor de dood kiest. We denken op Goede 
Vrijdag aan de vrijwillige dood van de Zoon van God.  

De gebeurtenissen op Goede Vrijdag betekende niet het einde van Jezus. Hij bleef niet in de 
dood maar stond na drie dagen op uit de dood. Zo overwon Hij de dood. Dit is een gebeurtenis 
met een grote betekenis. De dood heeft namelijk niet meer het laatste woord. Het betekent dat 
de dood niet het einde is maar dat er leven na de dood is. Jezus heeft een weg geopend naar 
een leven na dit leven.  

Pasen betekent dat wij als mensen opnieuw kunnen beginnen en dat God een nieuwe toekomst 
geeft. God is op zoek naar jou en mij en er staat niets in de weg. Er kan veel mis gaan in ons 
leven maar het hoeft geen obstakel te zijn om opnieuw te beginnen. Ook ziekte of dood is niet 
het einde. Jezus geeft een heel nieuw perspectief. Jezus heeft een weg geopend naar een 
nieuwe toekomst.  

Pasen is het belangrijkste christelijke 
feest. Toch weten veel mensen niet meer 

wat er  met Pasen gevierd wordt.           
Wat is de betekenis van het christelijke     

paasfeest?                                                      
Misschien geeft onderstaande uitleg voor   
sommigen onder ons inspiratie en kracht 

om in deze moeilijke tijd de moed niet op 
te geven.  



En geniet van je vakantie ondanks     

de moeilijke omstandigheden en        

wij kijken alvast uit naar het moment 

dat de scholen hun deuren  

terug mogen openen.    

 

De Heppening 
Beringsesteenweg 12 
3971 Heppen 
011/34 35 49 
info@deheppening.be 


