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Op een dag hangt op de ‘advertentieboom’ in het bos een 
uitnodiging: Eekhoorn nodigt iedereen uit omdat het een 
mooie dag was. De dieren vinden dat een wat vreemde 
reden. Uil overtuigt hen door te zeggen dat alles waar 
je blij van wordt, voldoende reden is voor een feestje.  
Oh… als het zo zit heeft elke bewoner van het bos wel 
wat te vieren: een nieuw huis, een andere job, opnieuw 
verliefd, … Dus bereidt elk dier een feestje voor en no-
digt iedereen iedereen uit. Maar hoe kan er dan iemand 
komen? Gelukkig is er dan weer de wijze Uil.

Mag het 

een beetje 

feestelijker 

zijn?

De feestdagen zitten er weer op. Voor sommigen wordt 
het afkicken van een overdosis familiebezoekjes. Ande-
ren hebben de feestdagen echter in eenzaamheid door-
gebracht, omdat ze geen familie meer hebben, gebroken 
hebben met de familie of omdat ze te ver af wonen, …. 

‘Vier het leven’ van vzw Fedos speelt hier op in. Ze gebrui-
ken cultuur om eenzame (oudere) mensen te verbinden 
met vrijwilligers die met hen op cultuurbezoek gaan. 
Want wat is er feestelijker dan samen te mogen genieten 
van iets moois? 

Je kan samen met de kinderen op zoek gaan naar leuke 
activiteiten waarvoor je iemand extra kan uitnodigen, 
iemand die wel een feestje of een beetje vreugde, aan-
dacht en verbondenheid kan gebruiken. In deze feeste-
lijke maanden willen we immers ‘een beetje meer’ aan-
dacht hebben voor mensen die vaak aan onze aandacht 
ontsnappen. 

SAMEN FEESTEN

HOE DAN OOK  
 

Het komt niet zomaar uit de hemel vallen
er is daar geen grote tovenaar

we moeten er allemaal iets aan doen
het komt niet vanzelf voor elkaar

Jij bent hard nodig als je verwacht
dat het leven een feest wordt voor iedereen

maar als het niet gaat zoals jij wilt
weet dan: je bent niet alleen.

want het feest van God kan niet mislukken
dat grote feest van onze dromen

gaat vast en zeker door
en het zal er hoe dan ook komen.



Sneeuwt het?! Trek dan 
je warme kleren aan en 
ga buiten lekker samen 
sneeuwengelen maken. 
Niet zomaar gewoon voor 
de fun – al is het heel erg 
leuk. Engelen hebben im-
mers belangrijke taken: ze brengen boodschappen (van 
God) of beschermen mensen. Welke boodschap hebben 
jullie voor mekaar en voor de wereld? Of misschien wil je 
liever iemand extra beschermen?  

Sneeuwt het niet, geen nood, met pen en papier kom je 
ook een heel eind, zeker als je met twee bent. En bewe-
gingen volgen staat garant voor pret! Doe alsof het blad 
papier een groot wit sneeuwtapijt is en maak zo een 
sneeuwengel op papier. Zelf kan je de vleugels maken 
door in iedere hand een potlood te houden, bij de be-
nen zal je mekaar een handje moeten helpen. Veel fun 
gewenst … en euh, je boodschap hier niet vergeten hè! 

De Indische kunstenares Lucy D’Souza-Krone deed al 
even voor hoe het moet. Met haar doek ‘de ecologische 
engel’ roept ze ons op om als de engel te worden in het 
behoeden en bewaren van de aarde en daardoor mee 
te werken aan gerechtigheid, vrede en heelheid van de 
schepping. 

Op 19 januari vieren 
orthodoxe christenen 
Driekoningen, alles-
zins dat is hoe wij die 
dag noemen. Het is 
een beetje complex… 

Eigenlijk vieren ze Epifanie of Theophanie, openbaring 
van God. Alle christenen herdenken tijdens Epifanie drie 
belangrijke momenten uit het leven van Jezus: dat Hij als 
kind aanbeden werd door wijzen uit het Oosten (Drieko-
ningen); dat God Hem bij zijn doopsel in de Jordaan zijn 
zoon noemt en dat Hij als gast op een bruiloft water in 
wijn veranderde. 

Orthodoxe christenen vieren op 19 januari het doopsel 
van Jezus. Ze hebben op die dag heel wat rituelen rond 
water. Een heel bijzonder ritueel is te vinden bij de Rus-
sisch-orthodoxe christenen. Voor vele van hen is een 
ijskoude duik de ideale manier om de doop van Jezus te 
gedenken. 
Door zichzelf drie keer onder te dompelen, hopen ze dat 
hun zonden weggespoeld worden. Velen onder hen zijn 
er heilig van overtuigd dat het water van de zeeën en ri-
vieren op 19 januari heilig wordt. Met veel enthousiasme 
trotseren ze dan ook het ijskoude water, met temperatu-
ren tot onder het vriespunt. 

FEEST IN DE KIJKER:
ORTHODOX DRIEKONINGEN 

Op de derde zondag van de feesten van Epifanie leest 
men in de kerk het verhaal van de bruiloft van Kana 
(Joh 2, 1-11). Het verhaal van het feest wat al dreigde te 
eindigen voor het goed was begonnen, omdat de wijn 
op was....

Wanneer Maria aan Jezus laat weten dat de wijn bijna 
op is, antwoordt hij: ‘mijn uur is nog niet gekomen.’ Het 
lijkt wel of het feestje zo plezant is, dat hij nog niet naar 
huis wil. Maar toch zorgt hij ervoor dat er opnieuw wijn 
is en het feest kan doorgaan. Meer nog, de wijn is van 
uitstekende kwaliteit.

Het verhaal van 
de bruiloft van 
Kana vertelt 
over het eerste 
teken dat Jezus 
geeft. Hij laat 
ons zien dat hij 
iets te bieden heeft, iets goeds, iets heel goeds zelfs, iets 
dat smaakt naar meer. We merken wel vaker op dat waar 
Jezus verschijnt, daar is vreugde en leven in overvloed. 
Hij zorgt voor geluk en vreugde in ons leven, wat er 
ook gebeurt. Met die feestelijke vrolijkheid zouden we 
onszelf en anderen kunnen aansteken.

BRUILOFT VAN KANA SNEEUWENGELEN MAKEN


