
  

 

 

JOURNAAL WESTERWIEK 
 

 April 2021 
Wat wetenswaardigheden over de maand april 
 
 De maand april is de vierde maand van de Gregoriaanse kalender. De maand april telt 

dertig dagen. April zou komen van het Latijnse aperire, wat openen betekent. Het zou 
verwijzen naar de planten en de bloemen die terug beginnen te groeien en te bloeien.  
 

 Andere benamingen voor de maand april zijn: 
grasmaand, kiemmaand, paasmaand en eiermaand. 
 

 Het weer in april 
Het weer in april vertoont een grillig patroon. Begin april is het nog heel goed mogelijk 
dat er sneeuw valt. Op het einde van de maand kan de temperatuur vlotjes boven de 20° 
stijgen. Te warme temperaturen in april zijn echter ook niet goed. Een Franse 
weerspreuk zegt "Paques au balcon, Noël au tison", waarmee bedoeld wordt dat als het 
weer te zacht is met Pasen, dat men dan Kerstmis achter de haard doorbrengt. Verder 
kan het in april ook flink regenen. Na de maartse buien heeft men dus nu te maken met 
de aprilse grillen. 

 
 Feestdagen in april: 

vrijdag 2 april :.Goede vrijdag:  
zondag 4 april : Eerste Paasdag 
maandag 5 april : Tweede Paasdag 
dinsdag 27 april : Koningsdag 
 

 Enkele weerspreuken over april 
 Als april blaast op de hoorn,is het goed voor gras en 

koorn. 
 April heeft zijn gril. 
 April koud en nat, veel koren in het vat. 
 April koud en nat, vult zak en vat. 
 Een natte April belooft veel vruchten. 
 Een natte april, dan doet de boer wat hij wil. 
 
 

 



  

 

PASEN 
 
Pasen is het belangrijkste christelijke feest in het liturgische jaar, volgend op Goede Week. 
Christenen vieren deze dag vanuit hun geloof dat Jezus uit de dood is opgestaan, op de 
derde dag na zijn kruisiging. 
Pasen duurt twee dagen en wordt gevierd op een zondag en maandag. Beide dagen worden 
wel afzonderlijk eerste en tweede paasdag of paaszondag en paasmaandag genoemd. 
 
Het christelijke Pasen verwijst ook naar de vijftig dagen durende periode van het kerkelijke 
jaar vanaf het paasfeest tot Pinksteren.  
Het christelijke Pasen heeft zijn oorsprong in het joodse Pesach. Tijdens het Eerste Concilie 
van Nicea (325) zijn de data van beide feesten officieel ontkoppeld.  
 
In ouder (godsdienst)historisch onderzoek en in pseudowetenschappelijke lectuur wordt 
vaak een pre-christelijke oorsprong van diverse gebruiken rond Pasen verondersteld. 
Mogelijk heeft de viering van Pasen in de loop van de tijd elementen van oude lentefeesten 
in zich opgenomen, maar dat blijft speculatief. 
 
Het eten van paaseieren is van middeleeuwse oorsprong.  
Een ander gebruik zijn de paasvuren. De ontstaansperiode hiervan is onbekend. 
De palmpasenstok is een Nederlands fenomeen dat na de reformatie bij 
katholieken ingang vond. 
 
De paashaas is volgens hedendaagse inzichten helemaal niet zo oud. 
De paashaas heeft van oorsprong een pedagogisch karakter. Via een vertaald Duits boek is 
de paashaas voor het eerst in ieder geval in 1825 in Nederland bekend. 
 

 
  



  

 

Even lekker puzzelen 

Voor de goede oplossingen wordt een mooie prijs beschikbaar gesteld.  
Tot 22 april kan de oplossing voorzien van naam, afdeling, adres of telefoonnummer  
ingeleverd worden bij de receptie locatie Westerwiek. 
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Geestelijke Verzorging 
 
HET WORDT LICHT….. 
 
‘O ja? In mijn leven is alleen maar duisternis!’  
Ik hoor het mensen zeggen. 
Mensen die te maken hebben met ziekte, met ellende, met 
dementie van hun naaste, met aftakeling van lichaam en geest.  
Waar vind je dan nog licht? 
Het is waar, voor veel mensen is het te moeilijk.  
Wat we ook doen of zeggen, de duisternis blijft.  
 
Op weg naar Pasen kan ik niet anders dan toch op zoek te gaan naar het LICHT. Elk jaar vieren 
we het feest van de verrijzenis. We vieren dan dat Jezus, na zijn gruwelijke lijdensweg en dood 
aan het kruis, toch leeft! Op de een of andere manier hebben zijn naasten na zijn dood ervaren 
dat Hij er toch nog is. Zijn leven werd alsmaar betekenisvoller. Wat Hij had gezegd en gedaan 
kreeg een nieuwe lading. Mensen bleven vertellen over Hem en ook nu nog, ruim 2000 jaar later, 
praten wij nog steeds over Hem en proberen we in zijn voetsporen liefde, licht en vrede te 
brengen. 
 
Een oude vrouw zei eens tegen me: 
“Ik weet dat Jezus mij helemaal begrijpt, omdat Hij zelf zo geleden heeft.”  
Dat is Paasgeloof!  
Dat spreekt ook uit onderstaand gedicht.  
Een gedicht waar vertrouwen en overgave uit spreekt.  
En dan moet u weten dat de schrijver, Dietrich Bonhoeffer, dit heeft geschreven in 
gevangenschap en dat hij op 9 april 1945 door de Nationaal-Socialisten werd vermoord! 
 
Licht 
 
In mij is het donker, maar bij U vind ik licht. 
Ik ben eenzaam, maar U verlaat mij niet. 
Ik ben kleinmoedig, maar bij U vind ik hulp. 
Ik ben onrustig, maar bij U vind ik geduld. 
Ik begrijp uw wegen niet, maar U weet 
voor mij de juiste weg. 
 
Zeker, in veel levens is duisternis. We kunnen en mogen het niet ontkennen. Ik bid en hoop dat u 
toch ergens diep in u een lichtpuntje kunt ontwaren. Mag ik voor u een lichtje aansteken met 
Pasen? Ik doe het graag voor allen die het nodig hebben. 
 
Zalig Pasen en van harte sterkte en alle goeds. 
 
Shalom, Marita (geestelijk verzorgster/pastor) 
 

Cliëntenvertrouwenspersoon 
Mw. Brigitte Engwegen is vertrouwenspersoon voor cliënten van WZC ”Westerwiek”. Zij helpt u graag met 
problemen en bij klachten, maar zij geeft ook advies of helpt u bij vertrouwelijke kwesties. Aarzel niet en neem 
gerust contact met haar op. Haar rechtstreekse telefoonnummer is 06-53 70 53 22 of via e-mail 
B.Engwegen@surplus.nl 

Cliëntenplatform heeft u vragen of opmerkingen of bent u benieuwd naar wat het Cliëntenplatform doet, 
of heeft u interesse om ons team te komen versterken… dan kunt u contact opnemen met  
Mw. Maartje Lucas via haar e-mail maartjelucas@gmail.com 


