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januari:   Goed nieuw jaar
februari: Februari is nooit zo goed of ‘t vriest een voet of ‘t sneeuwt een hoed.

Februari is nooit zo fel of ‘t heeft zijn drie zomerse dagen wel.
maart:     Lente is weer in ‘t land. Zie de bloemetjes aan de waterkant. Hé, kijk! 

Daar vliegt een kanarievogel: “Piep, piep, piep!” Ja, die lieve lente 
…
april: April, april, doet wat hij wil, doet alles doet alles doet alles wat 
alles          wat alles wat hij wil.
mei: De winter is vergangen. Ik zie des meien schijn. Ik zie die 
bloemkens hangen des is mijn hert verblijd. Zover aan genen dale, daar is ‘t 

genoeglijk zijn. Daar zingt die nachtegale en zo menig 
woudvogelkijn.



juni:
juli:
augustus:
september: Eén september hel en rein, ‘t zal ook de hele maand zo zijn. 

Eén september hel en rein, ‘t zal ook de hele maand zo zijn! 
‘t Zal ook de hele maand zo zijn.

oktober:
november:
december: Vijfentwintigste december foem ! 

Vijfentwintigste december foem ! Werd ons in 
het midden van de nacht het grote nieuws gebracht. 

In een stal is Hij geboren van een Maged uitverkoren. 
Foem !





Spiegeltje spiegeltje aan de wand,
wie is de mooiste van het land?

Kun je ‘t vertellen dan maak je me 
blij.
“Jij mijn kind, de mooiste ben jij.”



















Komt vrienden in het ronde, minnaars van enen 
stiel.
Ik zal u gaan verkonden hoe ik door ‘t slijperswiel
de kost verdien voor vrouw en kind
schoon blootgesteld aan sneeuw en wind.

Ter liere lom terla, van links om rechts om
draait mijne steen door het roeren van mijn 
been
ju ju ju ju ju ju ju ju













Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. 
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. 
Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga, 
zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. 
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.



Heer, U bent mijn kracht, de Rots waarop ik bouw.

Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart.

En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer;

zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los.

Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd

en in uw vergeving leef ik nu.

Vader van het leven, ik geloof in U.

Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U.

Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht,

U die via duizend wegen ons hier samen bracht;

en op duizend wegen zendt U ons weer uit,

om het zaad te zijn van Gods rijk.



vasten                                   bidden nadenken bezinnen



3 X 8 = 24

6 X 8 = 48

9 X 8 = 72











Frère Jaques, Frère Jaques
Dormez-vous, dormez-vous?
Sonnez les matines, sonnez les 
matines
Ding ding dong, ding ding dong 



Bruder Jakob, Bruder Jakob! 
Schläfst du noch? Schläfst du noch? 
Hörst du nicht die Glocken, hörst du 
nicht die Glocken? 
Bim, bam, bum, bim, bam, bum. 



Are you sleeping, are you 
sleeping?
Brother John, Brother John
Morning bells are ringing, 
morning bells are ringing
Ding ding dong, ding ding dong 



Frà Martino, campanaro
dormi tu, dormi tu?
Suona la campane, suona la 
campane
Din don dan, din don dan 



Martinillo, Martinillo
¿Donde esta, donde esta?
Toca la campana, toca la 
campana
Din don dan, din don dan 



Por que dormes, 
irmãozinho?
Vem brincar, vem brincar!
Ouve o sininho, longe 
crepitando
Din din don, din din don 



Liedje: Mon coq est mort

Liedje: Een ezel balkte noten na













Een ezel balkte noten na
Re re do si la sol fa sol la
En zeemde zoet een aria
I A dideldom pom I A



Lundi matin

Mardi mati

Mercredi matin

Jeudi matin

Vendredi matin

Samedi matin

Dimanche matin 



Vakantie

Vakantie is een straat waar je vlinders groet,

een middagdutje doet omdat het kan.

Vakantie is een dreef waarin je trager fietst,

Gezellig even nietst omdat het kan.

Vakantie is een plek waar vogels vrolijk zijn.

Ze zingen een refrein en dat gaat zo:

La la la …



Vakantie is die wind die door je haren 

waait,

een poesje dat je aait zacht in de wei.

Vakantie is de soep die pruttelt op het vuur,

terwijl je denkt “een uur is weer voorbij.”

Vakantie is een plek waar vogels vrolijk 

zijn.

Ze zingen een refrein en dat gaat zo:

La la la la la …



Op het pleintje naast de kerk
staat de winkel van Jan Lekkerkerk
vol met rozen en chrysanten, anjelieren
grote planten, alle soorten op een rijtje 
naast elkaar.

Maar op maandag is Jan Lekkerkerk niet 
thuis
want dan brengt hij alle planten in de 
stad huis aan huis.





Twinkle twinkle little star

How I wonder what you are

Up above the world so high

Like a diamond in the sky

Twinkle twinkle little star

How I wonder what you are






