
Hallo allemaal. Het feest van Pasen komt steeds dichterbij. Een week voor Pasen, op 
Palmzondag, maken veel kinderen een Palmpasenstok. In onze kerk vieren we dit op 
zaterdag 23 maart om 19.00 uur in de gezinsviering. Hieronder kun je zien hoe ook jij 
een Palmpasenstok kan maken. Het is niet zo moeilijk! Veel plezier!

Je hebt twee stukken hout nodig die je als een kruis aan elkaar vastbindt of vast spijkert. 
Het kruis doet denken aan Jezus, die in Jeruzalem het kruis moest dragen.

Bovenop je Palmpasenstok kun je op een spijker een 
broodhaantje zetten, dat je zelf kunt bakken of bij de 
bakker kunt kopen. Het broodhaantje doet denken aan de 
haan die drie keer kraaide toen Petrus had gezegd dat hij 
Jezus niet kende, omdat hij bang was voor de vijanden van 
Jezus. Maar het is ook de haan die kraait dat er een nieuwe 
dag komt, de dag van het Paasfeest!

Je kunt je Palmpasenstok net zo mooi versieren als je wilt. 
Je kunt hem met crêpepapier omwikkelen. Je kunt er 
mandarijntjes, pindaslingers, snoepjes of een krentenbol 
aanhangen. Je kunt je Palmpasenstok ook met bloemen 
versieren of met groene takjes. Toen Jezus op een ezeltje 
Jeruzalem binnen reed stonden de mensen ook met groene 
takken naar hem te zwaaien. De kleuren en de bloemen 
zijn om te vieren dat Jezus na zijn dood op het kruis weer 
uit de dood opstond. Het leven is sterker dan de dood!

Je kunt je Palmpasenstok op het feest van Palmpasen op 
zaterdag 23 maart om 19.00 uur meenemen naar de 
kerk. Na afloop kun je je Palmpasen weggeven, 
bijvoorbeeld aan iemand die ziek is of alleen, of gewoon 
aan je oma of opa. 



Veel plezier met het knutselen!

Tot Zaterdag 23 maart om 19.00 in de kerk. 
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