


� Wanneer we thuis een feest organiseren, dan zetten we 
graag een vaas met bloemen op de kast en een 
bloemstukje op de tafel.

� Zo zetten we in de kerk bloemen bij de tafel van de Heer 
voor het vieren van de eucharistie.

� Soms is dat enkel om te versieren, om kleur en vreugde 
te brengen.

� Maar bloemen hebben hun eigen taal, door hun naam, 
hun kleur en hun vorm. In die taal kunnen ze hun eigen 
verhaal vertellen of het verhaal van de lezingen in beeld 
brengen. Zo zorgen ze niet alleen voor kleur maar ook 
voor diepgang. Ze zijn een aanleiding voor meditatie of 
een gebed. 

� Soms worden bloemen aangebracht tijdens de offergang 
en dan staan ze meestal symbool voor de natuur en de 
schoonheid van de schepping.

� Het blijven uiteraard ‘maar’ bloemen, maar voor wie naast 
kijken ook eens iets wil ‘zien’ dan ...



Algemene tips:

� Werken met steekschuim:
� -altijd nieuw gebruiken, na drogen niet 

hergebruiken wegens niet passende gaten, 
onvoldoende wateropname, kan wel gebruikt 
worden als vulling onder laag vers materiaal 
in grote potten

� -altijd leidingwater gebruiken (minder 
bacteriën)

� -nooit onderdompelen, altijd laten zinken 



� -best snijbloemenvoeding toevoegen: 
bloemen houden langer, minder schimmel

� -niet te vol steken: bloemen en groen duwen 
mekaar weer uit het steekschuim: geen 
contact en dus ook geen wateropname

� maar ook meer risico op schimmel.
� -bloemen en groen met scherp en proper 

snijmateriaal schuin aansnijden om groter 
snijvlak te hebben (meer contact met 
steekschuim) en om makkelijker te steken 
zonder opeenhoping van steekschuim 
onderaan de stengel (=geen wateropname)



� -in 1 beweging steken: niet draaien of 
terugtrekken waardoor contact met basis 
verbroken wordt

� -indien nodig de bloem hersteken na beetje 
aansnijden (verstopte stengel) in nieuwe 
opening.

� Rozen mogen nooit tot tegen het steekschuim 
gestoken worden (schimmelvorming)

� -bloemen nooit te hard duwen om beschadiging 
te voorkomen (cfr appelen)

� -beschadigde stengels gaan snel rotten, vooral 
bij gerbera, calla, …



Werken met vazen e.d.:

� -zorg steeds voor propere recipiënten:
� zonder kalkaanslag of groene randen 

(bacterievorming)
� -snijbloemenvoeding voorkomt dit en verlengt 

de levensduur van snijbloemen met minstens 
de helft. (eventueel te vervangen door een 
beetje suiker en enkele druppels bleekwater, 
uiteraard minder efficiënt)

� -smalle vazen of pipetjes zijn makkelijk te 
reinigen met steradent



� Oude vazen kunnen een nieuw leven krijgen 
door ze met gipsverband te bekleden met 
eventueel een kleurtje erop (verfrestjes van 
wit en grijs kunnen samen een mooi effect 
geven)

� Gipsverband is ook handig om pipetten te 
bekleden indien ze niet verborgen kunnen 
worden



Algemene trend in de 

bloemsierkunst

� -Less is more: een mooi (natuurlijke) 
drager met enkele bloemen in kleine 
vaasjes of pipet, met fijne details

� Voorbeeld: ranken, grassen, pitriet, 
aluminiumdraad, wol, …



Tips voor goedkoop bloemen- en 

bladmateriaal:

� -Takken en groen zoeken in de vrije 
natuur, bij tuinliefhebbers (Tuinhier-
leden), stads- of gemeenteparken

� Zelf kamerplanten kweken eventueel in 
de voorziening: meestal goed warm, 
licht en voldoende ruimte. Niet duur in 
aankoop, wel nodige zorg aan besteden.
Enkele voorbeelden:



Aspidistra

aA



Aspidistra fantasie



Krans met 
aspidistra



Anthurium



Anthurium



Anthurium





Spathiphyllum



Rhipsalis



Tuinplanten

� Misschien ook aan te planten in de tuin 
van de voorziening

� Of te vinden in stadsparken, 
sportparken, parkings



Santolina of
Cypressekruid



Santolina of
Cypressekruid



Cotinus of
pruikenboom



Cotinus



Euonymus



Buxus



Clematis
Krulwilg



Krulwilg



Rode cornus



Groene cornus



Rode en groene cornus
Cordyline (aspidistra)



Groene cornus



Senecio



Senecio



Witte Abeel



Krans met
Witte abeel



Mos 
Witte abeel



Kerstboom
Witte abeel



Krans witte 
abeel



Eleagnus of
Olijfwilg



Bladapplicatie met
olijfwilg





� Eucharistie vieren is, 
�

�

� samen komen rond de tafel van de Heer,
� in open gemeenschap, zonder uitsluiting. 
�

� Als symbool daarvoor staat hier een krans opgesteld, een open kring.
�

� Hij is versierd met korenaren en een wijnstok. 
� Zij zijn als grondstof voor het brood en de wijn van de viering. 
� Het zijn geen afgewerkte producten, net zoals we hier ook geen kant-en-klare Jezus 

ontmoeten. 
� We moeten Hem zelf nog een plaats geven in ons leven. 
�

� De krans is op twee plaatsen onderbroken en duidt op gebroken brood, op breken en 
delen, op broederlijk delen.

�

� Op de krans zijn 40 witte en 6 groene bladeren gekleefd. Zij staan voor de 40 
weekdagen en de 6 zondagen van de vasten.

�

�



Laurier



Bladapplicatie met
Olijfwilg, senecio, 
witte abeel en laurier



Magnolia 
Grandiflora



Magnolia 
Grandiflora



Magnoliablad



Uitvergroten
Van een 
Bloemstuk



Slangengras
Equisetum



Slangengras
Equisetum



Wilde Wingerd



Krans
Wilde wingerd



Snoeihout van 
berk



Bladapplicatie met appelbad.
Krulhazelaar.



Wijnranken



In de natuur te vinden

� Polygonum (japanse duizendknoop)
� Rozebottel
� Pluizen
� Zaaddozen
� Grassen



Polygonum
Japanse 
duizendknoop



Achtergronden en dragers

� Isolatieplaat bekleden
� Betonnet als decoratief element en kan 

‘in stock’ blijven
� Vergroot uw schikking met doek, extra 

licht, verklarende tekst
� Zorg voor een rustige omgeving



Zelf achtergrond maken



Betonnet als
drager



Betonnet als
drager



Krulwilg en
betonnet





Werken met 
pitriet

Versiering
Voor de pilaren



Werken met steen



Baksteen 
en wissen



Op deze rots zal Ik 
mijn kerk bouwen.



Aswoendag



Stuk schors
Pinksteren



Tips voor betaalbare bloemen
� -bloeiende planten houden langer dan 

snijbloemen: azalea, chrysant, begonia, 
orchidee (vb. Aldi, Lidl, …) kalanchoë, …

� -kopen bij bloemist die zelf naar de veiling 
gaat, zijn altijd vers en gaan dus langer mee.

� -bloemen in Aldi en zo, goed en goedkoop
� -op openbare markten (kopen ook meestal 

zelf op de veiling) extra-tip: zaterdagmarkt net 
voor het afsluiten: afgeprijsde overschotten!

� -bekende groensupermarkten in Dadizele, 
Moeskroen, …



Werken rond een thema:

� -maak even tijd om het thema te vatten, 
ontleden en de essentie eruit te halen.
-bronnen: Bijbel, Kerk en Leven, boeken over 
symboliek in de kunst, Ministrando en 
Oriëntaties (Bisdom en CCV), mappen van 
Broederlijk Delen en Welzijnszorg

� -enkele dragende ideeën proberen om te 
zetten in zichtbare elementen, via kleur, vorm 
of schikking



� -voor wie is deze schikking bedoeld: jongeren, 
ouderen, zieken, …?

� -kunnen zij het werk ‘lezen’? Of is er uitleg 
nodig?

� Hoe? Voorlezen? Pancarte? Projectie? 
Verwerken in een lezing?

� -Kan iedereen voor wie het bedoeld is, het 
ook zien? 10, 20, 75 of 100 mensen ineens?

� -Hebben we een huisstijl? Modern, klassiek, 
sober, landelijk, design, …?



� Een voorbeeld van vormgeving maar dan 
voor drukwerk: 

� Oprichting pastorale eenheid vraagt nieuw 
logo. De nieuwe naam wordt ‘Emmaüs’

� -Wat moet er in zitten?
� Drie figuren samen op weg, geloof uitstralen, 

gebroken brood, zichtbaar worden, …



Eerste schetsen



� Tweede voorstel



Eindresultaat:



Enkele themaschikkingen:



Omdat jij mij kracht geeft

� 1. Even stil staan bij ons eigen 
geloofs(levens)verhaal en biddend te 
ontdekken hoe Gods Woord daarin zijn werk 
doet. Verdieping of verinnerlijking dus.

� 2. Door als christenen bij elkaar over ons 
geloof op verhaal te komen en samen Gods 
Woord te beluisteren. Dat is gemeenschap 
vormen of zich verbonden weten rond Gods 
Woord.

� 3. Door in de dialoog met de samenleving op 
het spoor te komen hoe God daar aan werk is 
en ons tot medewerking uitnodigt. Dat kunnen 
we uitdragen of het geloof uitstralen
noemen.



Jaarthema 2015



Jaarthema 2015





Pasen

Verrijzenis



Pinksteren



� Een stuk van een boom,
� een beeld van een vader...
�

�

� Harde takken dragen een zacht nest.
� Ruige buitenkant laat een warme kern zien.
� Niets verbergen, enkel beschermen en dragen.
� Steun zijn zonder beklemming.
�

� Met open armen loslaten en 
� richting geven aan een veilige vlucht.
� Ruimte geven voor wie rust en 
� schaduw nodig heeft.
�

� Sterk staan bij harde wind,
� buigen en niet breken in de wilde storm.
�

� Geen boom ‘zijn’ maar groeien,
� ‘Vader zijn’ als werkwoord,
� en zoals elke boom: 
� hout worden ...
� hout, houten plank,  ... kist ;
� een kist vol dankbaarheid.   



O.-L.-Vrouw-
Hemelvaart



Missiezondag:
Gebed, delen,
verbondenheid



Wereldbol



Allerheiligen, Allerzielen



Allerheiligen



Allerzielen
Bandpitriet
Flessen



Enkele adventsschikkingen:



Advent
Week 1



Een stuk touw aan een krans, 
deels vastgebonden, 
deels loshangend ...

Wat hebben wij aan een wollen draad om de advent in te zetten? 
Misschien zetten een paar losse ideeën aan tot meer waakzaamheid, tot zich 

bewust klaarmaken voor de komst van Jezus.

Eens een beetje inbinden, kan geen kwaad.
Eén en ander kunnen loslaten, kan bevrijdend werken.
Iets inwikkelen is niet hetzelfde als iets ingewikkeld maken.
Geven we anderen voldoende kans om zich te ont-wikkelen?
Te veel wolligheid is zelden goed.
Je eigen leven eens een beetje ontrafelen.
Zijn we zuiver op de draad of soms eens tegendraads?
Zetten we zelf de lijnen uit of lopen we gewoon aan de lijn?
Staat onze draad niet te strak gespannen?
Zitten we niet vastgesnoerd in ons eigen systeem, onze eigen cocon?
Kunnen we onze medemens voldoende omgeven met onze warme aandacht, 

onze bescherming, onze zorg?

Zo kunnen we nog een tijdje doorgaan met termen als verbinden, vastbinden, 
opbinden, de eindjes aan elkaar knopen, in de knoop liggen, knopen 
doorhakken, enzovoort...

Je ziet: een gewoon stuk touw waar we heel wat ideeën kunnen aan ophangen.



Advent
Week 4



Advent met 
fietswielen



Hergebruik 
fietswielen



Advent
Met 4
boodschappers



Nieuwjaarswens



Advent
Rode Cornus



Kerstmis
Licht breekt
door



Enkele alternatieven voor 

Kerstmis



Licht in
vazen



Alternatieve 
kerstboom



Glazen
kerstboom



Alternatieve 
kerstbomen



Kerstboom met 
pinusnaalden. 
Witgespoten.



Tijd voor vragen…

Iemand zin om te helpen 
bij een forum op het 
net?


