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Corona –> kroon
      Hoe heb jij de coronatijd doorgemaakt? 
Viel het mee of had je het moeilijk? 
Corona komt uit het Latijn en betekent kroon. 
Het coronavirus heeft deze naam gekregen 
omdat het virus aan de buitenkant punten 
heeft die doen denken aan een kroon. 
      Misschien heb je – toen je nog jonger was – 
gefantaseerd over koning(in) of prins(es) zijn. 
Of misschien word je thuis wel eens als prinsje 
of prinsesje behandeld … En wie weet droom je 
later over de prins(es) op het witte paard … 
      Bij een koning hoort een kroon, zo hebben we 
in sprookjes kunnen lezen. Eventueel mét diamanten en edelstenen. In 
de tijd vóór Jezus waren er ook koningen die elkaars land veroverden en 
de machtigsten en rijksten wilden zijn. God stuurde Jezus naar de aarde 
om de mensen te laten zien, dat er ook een koning kan zijn die geen ko-
ninklijke eigenschappen aan de buitenkant heeft, maar juist van binnen. 
Jezus liet zien dat het belangrijk is, de waarheid te vertellen, te zorgen 
voor een ander, voor een ander op te komen. Jezus is ons grote voor-
beeld.
      In België hebben we ook een koning én koningin, Filip (de 7de koning 
van België) en Mathilde. Zij zetten zich onder andere in voor anderen en 
ondersteunen het Belgische volk bij rampen en tragedies. 
      Als je een kroon maakt en eventueel op je hoofd zet, word je eraan 
herinnerd, dat ook jij je koninklijk kan gedragen door een goede daad 
te verrichten. Dat hoeven geen grote dingen te zijn; we hoeven niet alle-
maal de wereld te verbeteren. In je eigen omgeving zijn er vast wel situ-
aties en mogelijkheden. Weet jij een voorbeeld van iets 
wat je zou kunnen doen? Je zult zien dat je dan 
koninklijk zult worden behandeld! 

Kijk op de achterzijde van deze flyer 
naar de instructies om een kroon te maken. 

donderdag 2 juli

vakantie is …
… quality time met de kids

creativiteit - verbondenheid - groeien in geloof

knutselen
Deze vakantietip is een initiatief van Zoekpunt, kerkplek in Shopping 2 
te Genk, met de bedoeling om ideeën uit te wisselen voor een vakantie 
met een zinvolle beleving, een vakantie met een        .
Van woensdag 1 juli tot en met zaterdag 15 augustus is er iedere dag 
een thema dat wordt uitgelicht. Het is ook te volgen via de Facebook-
pagina @DekenaatGenk en de website dekenaatgenk.be.
maandag  bezinnend wandelen
dinsdag  een gezond ontbijtje (link met kruiden/bloemen/vruchten die 
  in de Bijbel voorkomen)
woensdag  een open kerk bezoeken
donderdag  quality time met de kids (leeftijd 5-10 jaar) 
vrijdag   opruimen in je huis en in je hoofd
zaterdag een goed boek (inkijkexemplaar en te koop in Zoekpunt 
  en de week nadien uit te lenen)
zondag  rustdag met een inspirerende gedachte 

Zoekpunt is een kerkplek in dekenaat Genk (kerken in As, Genk, Lanaken, 
Maasmechelen en Zutendaal) om te ontmoeten, prikkelen, 
informeren en winkelen (verkooppunt van Pastoraal Informatie-
centrum (de ‘winkel’ van Bisdom Hasselt). 
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Werkwijze
Leg het bord met de onderkant naar boven (dus de 
kant waar je niet van zou eten). Trek met een potlood 
een lijn tot de bolle rand over het midden van het bord. 
Draai het bord een kwartslag en trek weer een lijn. Als 
het niet lukt om dat uit de losse hand te doen, gebruik 
dan een lineaal. Vervolgens trek je tussen alle lijnen 
nog eens een lijn, zodat je in totaal acht vlakken hebt. 
Zie het voorbeeld hiernaast. 

Dan ga je eerst het bord (dus de on-
derkant van het bord, waar de lijnen te zien zijn) mooi-
er maken, inkleuren, versieren met gekleurd papier, 
glinstertjes, bolletjes, van alles wat je in huis hebt. 
Vanuit het midden knip je over de lijnen tot de bolle 
rand. Vervolgens vouw je de punten naar buiten. Zie 
voorbeeld. 
Je kunt ook een kroon van een bekertje 
maken door de bovenste rand eraf te knip-
pen. Dan maak je bovenaan kartelranden. 

Daarna maak je de buitenkant een stukje mooier. Het is mo-
gelijk om aan de onderkant aan weerszijden een gaatje te 
maken en daar een diadeem doorheen te schuiven. 
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