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Goede vrijdag… om te leven! 
 

Zijn troon was niet van goud noch zilver maar een kruis 

waarop hij leeg is gebloed als een totaal gegeven mens.  

Op de vraag: “Waarom is Jezus op het kruis gestorven?” 

zijn vele antwoorden mogelijk. 

Voor de ene was hij een politieke tegenstander, voor de 

andere een rebel, een vrijheidsstrijder,  een guerrilla-

strijder, nog anderen zagen hun verworven rechten en 

eigenbelang bedreigd en wilden hem uit de weg ruimen 

als een gezagsondermijnend en gevaarlijk element.  

“Brave” mensen die Jezus dood gezworen hebben sloten 

een “monsterverbond” met één doel: die man moet 

verdwijnen.  

Jezus wordt verraden, maar hij weigert zelf te verraden. 

Hij wordt geslagen, maar hij weigert terug te slaan. Hij 

wordt geboeid, maar hij weigert zelf mensen te 

knevelen en te ketenen. Jezus wordt geweld aangedaan 

en hij weigert zelf geweld te gebruiken.  

Tegenover mensen die liegen om Hem te beschuldigen, 

weigert hij te liegen om best wil, om zichzelf te 

verdedigen. Hij zwijgt. Jezus valt zijn tegenstanders niet 

aan, maar treedt hen met open vizier tegemoet. 

Hier gebeurt iets radicaal nieuws: al onze menselijke 

opvattingen over macht en onmacht worden hier van 

binnenuit omgekeerd.  

Een tweegevecht, een open confrontatie met sidderen en 

beven, dat bloed en zweet kost. Dit is een keiharde strijd 

in een wereld die geen genade kent. Heel die hardheid 

van de wereld trotseert Hij.  

Hij geeft zijn leven opdat wij zouden leven… dit is het 

uur van de waarheid. Pilatus vroeg; “Wat is waarheid?”  

Waarheid is geen constructie van denkers en wijsgeren. 

De waarheid is hier de weg tot het leven en het leven 

zelf. Jezus houdt van God, Zijn Vader.  

Er is een geheim tussen Jezus en Zijn God. Het is een 

geheim van liefde. Dat is de passie die alles verklaart. 

Zijn liefde voor God en voor de mensen. Dit is de 

verklaring waarom Jezus gestorven is: uit liefde, opdat 

alle mensen gered zouden worden om deel te hebben 

aan het eeuwige leven. 

Het is genoeg om een blik op het kruis te werpen om te 

beseffen dat het voor Jezus niet vanzelf is gegaan. Hij 

heeft de zwaarste strijd meegemaakt.  

Geloven is de weg gaan die Jezus gebaand heeft, ook als 

het een kruisweg is. Maar met Pasen hebben wij de 

zekerheid dat het geen doodlopende weg is. Het is een 

weg tot leven.  

Dank zij Pasen kunnen wij elke dag zeggen: “Dit is een 

nieuwe dag in ons leven, een dag die God ons schenkt, 

ik ben hier ontzettend dankbaar voor en ik wil hem 

beleven met veel vreugde. Elke dag opnieuw.” 
cet. 

 

 

 

 
Vrijdag 2 maart, 19.30 

Balspelen 

Het woord zegt het zelf. Vanavond zal het een actieve 

avond worden. Als het weer meevalt zal de activiteit 

voor een groot deel buiten vallen, dus doe je warm aan. 
 

Vrijdag 9 maart, 19.30 

Heksenkring 

Een heksenkring is een cirkel van paddenstoelen die in 

de natuur voorkomt. Wat we nu precies gaan doen 

vanavond geven we jullie nog niet prijs. 
 

Vrijdag 16 maart, 19.30 

Stadsspel 

Kom vandaag met de fiets naar het lokaal en doe je 

lekker warm aan. Waar je fiets je zal brengen staat nog 

niet vast, maar dat het plezant gaat worden is zeker. 
 

Vrijdag 23 maart, 19.30 uur 

Leonardo Da Vinci 

Leonardo Da Vinci heeft veel dingen uitgevonden zoals 

een parachute, een robot, een duikpak, … Vanavond 

gaan wij zelf ook dingen proberen uit te vinden. 
 

Vrijdag 30 maart, 19.30 uur 

Goede Vrijdag 

Het is een traditie in onze kaj dat we met Goede Vrijdag 

even stilstaan bij het verhaal van het lijden, nu zo’n 

2000 jaar geleden. Aansluitend is er de volgende 

activiteit: 

Vrijdag 30 maart, 19.30 uur 

Wie is de mol? 

Deze activiteit gaan we op zoek naar de mol. Niet het 

beestje natuurlijk, maar de saboteur. Wie o wie is het? 

Wie o wie vindt hem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A c t i v i t e i t e n 
 

De verjaardagen van deze maand: 
 

Essers Stefan  03 maart 

Kerkhofs Daan  05 maart 

Mestroni Maité 10 maart 

Schonkeren Maarten 15 maart 

Schouteden Rod 24 maart 

Vankevelaer Gert 27 maart 

Beenders Lien  29 maart 

Dewit Rube  31 maart 
 

   Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag ! 

 



kaj +18 
 

Zaterdag 03 maart, 19.30 uur 

Monty Python 

Tijd om de chips en de popcorn weer boven te halen! 

Vandaag houden we nog eens een filmavond. Lachen, 

gieren en brullen geblazen met een film van dé Britse 

komediegroep die de toenmalige regels der komedie 

doorbroken hebben. 
 

Zaterdag 17 maart, 19.30 uur 

KAJ XL 

Kom vandaag naar ons alom gekende lokaal en laat je 

verrassen! Begin alvast maar te raden naar wat het zou 

kunnen zijn. 

Zaterdag 31 maart 

Dwerg bekroond met Goud 
 

Aan dit magnifieke bosspel met veel te veel fantasie is 

toch wel enige tijd gewerkt, want de weergoden lieten 

de eerdere versies jammer genoeg nooit doen 

doorgaan... Het belooft dus een topper te worden! Trek 

niet al te goede kleren aan en vergeet zeker je 

(misschien ietwat dode) grijze hersenmassa niet mee te 

nemen. Beiden zijn nodig om het hemelse goud te 

verdienen!

 

 

Onze (B)engels 
Elke twee weken komen al onze (B)engels samen op 

zondagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur om te 

ravotten en plezier te maken zoals niemand anders dat 

kan. Wij vinden het altijd tof als je steeds je sjaaltje aan 

hebt, dat geeft ons het fijn gevoel van samen een leuke 

groep te zijn. 

Benieuwd wat 

we deze maand 

weer allemaal 

gaan doen? 

 

Zondag 4 maart: 

Spelen in een notendop: verrassend hoe je met eenvoudige dingen toch een 

hele een reeks van plezante en actieve buitenspelen kan beleven. 
 

Zondag 18 maart: 

Vandaag voorzien we in leuke teamspelen waarin je in kleine groepen 

tegen elkaar moet opkomen. Welk team is het vlugst? Het eerst? Het best? 

Kom gauw meedoen, misschien wint jouw groepje wel! 
 

Als het slecht weer is, dan voorzien we leuke activiteiten in ons lokaal. 
 

Zorg ervoor dat je op zondagmiddag altijd ravotterskledij aan hebt die een 

beetje vuil mag worden. 

 

Met onze (B)engels op klein kamp… 
 

Van vrijdag 11- tot zondag 13 mei gaan we met alle (B)engels op klein kamp 

naar Sint-Truiden, waar we in een heel groot bospark een mooie kampplaats 

voor jullie hebben gereserveerd.  

Alle kinderen van zes tot en met elf jaar mogen mee op kamp!  
 

Het wordt super leuk, want op zaterdag dan doen we met z’n allen mee aan 

het Doki Fun Festival… Dat is een speciale grote speeldag die elke twee jaar 

door ksa wordt georganiseerd en die je 

onderdompelt in een magische wereld. Leuke 

shows, bizarre personages, en een groot massaspel per leeftijdsgroep maken dat dit 

voor jou een onvergetelijke speeldag wordt! 

Als je meegaat op klein kamp dan betaal je een bijdrage van 50 euro.  
 

Eind deze maand krijgt iedereen een kampboekje met alle informatie. Noteer de 

datum alvast in je kalender, want dit mag je zeker niet missen!  

 

 

leiding (B)engels: 
 

Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95           0473 321439 

Venzo Vossen, Damburgstraat 20, Boch. (asp)  0477 754062 

Lindsey Droushoudt, Vostertstr. 63, (asp)          0475 238473 

Yannick Jansen, Vostertstr. 66, (asp)          0472 874246 

Aluna Walterus, Kipdorpstr. 27 (asp)          0493 583559 
 

Leiding ksa 
Vankevelaer Sofie, Weidestr. 8 Meeuwen          011 79 41 86 

Hamers Maikel Muizendijkstraat 22          089 47 22 50    

Van den Eynden, Sibe, Vostertstraat 50             089 46 76 96 
 

Leiding kaj-18+ 
Jordy Kunnen, Gruitroderkiezel 164          0496 112352 

Roy Kunnen, Gruitroderkiezel 164 (asp)          0496 497081 

Fedde Delissen, Klein Rozenlaan 26          0472 053329 
 

Volwassen begeleiding: 
Cordeel Etienne, Kanaallaan 49           089 46 29 71 
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