
 

 

VASTENOFFER 2015 KINDERKERK 

Zoals afgesproken, zou ik een stukje schrijven over ons vasten project. Het thema 

van deze veertigdagentijd was ´Met Open Handen´ die op 18 februari 2015 

(Aswoensdag) startte. Het is een periode van bezinning, vasten en gebed ter 

voorbereiding op Pasen. 

 

Elk jaar kiest de Kinderkerk zelf een doel om voor te sparen. Dit jaar werd de 

KanjerKetting voorgesteld. Zelf had ik er nog nooit van gehoord. Hoe toepasselijk 

was het, toen ik naar informatie ging zoeken, de open handen zag met een 

KanjerKetting. Ik werd meteen enthousiast en hebben wij gekozen om onze 

handen te openen voor de vereniging VOKK, om zo indirect de zieke kinderen te 

steunen. 

Via via heb ik van de vijf jarige zieke Janiek gehoord en ik ben zo brutaal geweest 

om langs te gaan. Ik heb haar vader verteld over ons doel van onze vastenactie ´de 

KanjerKetting´ en vroeg hem, of wij de KanjerKetting mochten lenen. Of dat hij, 

zijn vrouw, of eventueel Janiek hem wilden laten zien en er eventueel iets over te 

vertellen. Hij vond het een geweldige spaaractie. 

Het project werd vooraf aan 

iedereen bekend gemaakt. 

Van twee halve theedoosjes 

heb ik spaarpotjes gemaakt. 

De kinderen mochten zelf 

een kleur kiezen waarmee ze 

het theedoosje konden 

beplakken. Daarna werden ze 

mooi versierd. 

Het spaarpotje symboliseert 

een kraal, die ze op twee open gevouwen handen (ons thema) geplakt hebben. 



 

 

Zo namen ze die versierde spaarpotjes mee naar huis 

om thuis tot Palmzondag te sparen. 

Op een tafel achter in de kerk stond de collecte bus 

met twee grote open handen erachter en daar was 

ook informatie te vinden over de vereniging VOKK. 

Zo kon de gemeente, buiten hun eigen vastenactie, 

met ons meesparen. 

Een parochiaan vond het zo´n mooi doel, dat hij 

spontaan aanbod om het gespaarde bedrag te 

verdubbelen, ongeacht het bedrag. Wat een mooi 

gebaar. 

 

Om onze spaaractie zichtbaar te maken in de kerk, hebben we van papier-maché 

ook zeven kralen gemaakt en die in de zeven kleuren van de regenboog geverfd. 

Wekelijks werd er één kraal aan de ketting in de kerk geregen, de laatste paarse kraal 

werd met Pasen eraan gezet. 

 

Zo hadden wij de weg naar Pasen met onze eigen ´Regenboogketting´ zichtbaar 

gemaakt. 

De zaterdag voor Palmzondag houden wij al een aantal jaren een workshop 

Palmstokken maken en versieren. Dat was een mooi moment om Janiek en haar 

familie uit te nodigen. Ik heb verteld wat die workshop inhoud en dat we op 

Palmzondag met de versierde Palmstokken in een processie door de kerk lopen. 

 

 

 



 

 

De spaarpotjes werden op Palmzondag weer 

ingeleverd en in de dienst van Witte Donderdag 

gezegend. 

Na het uitreiken van de palmtakjes lopen de 

kinderen in een processie achter het Kruis aan, door 

de kerk, met hun zelfgemaakte en versierde 

Palmpasenstok. 

 

Waarna we naar onze eigen ruimte teruggaan, om het Pesach (het Joodse Paasfeest) 

te vieren. 

Na het verhaal van de uittocht uit Egypte en het eten van matches werd de 

KanjerKetting van Janiek getoond en haar verhaal achter de ketting verteld. We 

hoorden wat de ketting voor haar betekent. We hopen en zullen voor haar bidden, 

dat zij in december de laatste kraal aan haar ketting mag rijgen. Na de communie in 

de kerk hebben we de ketting ook de gemeente laten zien, door de ketting over alle 

handen uit te spreiden. Heel ontroerend! 



 

 

Haar moeder vertelde later, dat het maken en versieren van de Palmstok op 

zaterdag en de dienst van Palmzondag grote indruk had gemaakt op Janiek. Zij 

heeft nog lang met haar Palmstok door het huis gelopen. 

Ik heb haar als een van de eerste verteld, 

wat deze vastenactie heeft opgebracht. 

Het totaal bedrag van de spaarpotjes en 

de collectebus is: € 348,60. 

Geweldig! 

Dit bedrag is door een sponsor 

verdubbeld, zodat wij het mooie bedrag 

van € 700,- naar uw vereniging VOKK 

hebben overgemaakt. 

We hebben gezien, gelezen en gehoord hoe belangrijk deze KanjerKetting is en hoe 

het de kinderen helpt met het verwerken van hun ziekte, maar ook dat het de 

ouders steunt. Wat woorden niet kunnen zeggen, wordt verteld met de kralen aan 

de KanjerKetting. 

Ik weet zeker, dat jullie dit bedrag goed kunnen gebruiken. Het is jullie gegund. 

Met vriendelijke groeten, 

 

Nanda Tol, 

Mede namens de leidster en de kinderen van de Kinderkerk 
en de parochianen van de 

 
En natuurlijk ook mede onze sponsor: uit IJmuiden, die het mogelijk heeft gemaakt om dit mooie 
bedrag te realiseren. 

 


