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Voorwoord 

We vierden ons paasfeest, Hemelvaartsdag en het Pinksterfeest dit jaar op 

een andere manier als dat we gewend waren. We waren bijvoorbeeld niet 

gezamenlijk in de zaal of als hele gemeenschap dicht bij elkaar op het 

terras van het Pinksterhuis. We vierden deze feesten in en om onze 

huizen en tuintjes. Zo zal dat ook zo zijn met het Sint Jans feest. Ook nu 

zullen we niet samenkomen in de Pinksterzaal en dit jaar ook niet 

gezamenlijk rondom het vuur op de hei zijn. Maar we kunnen ons Sint 

Jans feest natuurlijk wel vieren in de werkgebieden en in onze huizen en 

tuintjes. In dit ‘klokje’ vinden jullie een aantal ideeën hoe we met 

aandacht en zorg, vorm aan het Sint Jans feest kunnen geven. En op deze 

manier de zomertijd in en om onze werkgebieden, woonhuizen en tuintjes 

tegemoet kunnen gaan.  

 

Inhoud van dit Klokje 

Blz. 3.   Sint Jan  

Blz. 4.   Ideeën voor Sint Jan 

Blz. 5.   Sint Jan  

Blz. 6.   De Johannesbroodboom en Sint-janskruid  

Blz. 7.   Spiralen en labyrinten  

Blz. 8.   Spiralen en labyrinten, afbeeldingen 

Blz. 9.   Verhaal  

Blz. 10.  Vervolg verhaal   

Blz. 11.  Vervolg verhaal Balansvlinder  

Blz. 12.  Recept Bijtjes  

Blz. 13.  Liederen Verder lezen  

Blz. 14.  Jaartafel   

Blz. 15.  Balansvlinder 

Blz. 16.  Bijtjes     

Blz. 17.  Verder lezen                              

                         Zie hier; De Sint-Jansvlinder        
 

De schildering op de voorzijde van dit klokje  geeft een prachtige weergave van 

zich in en uit wikkelende maar ook weer inwikkelende spiraal als beeld voor de 

Sint Janstijd. De kunstenaar hiervan wordt helaas nergens vermeld.                                                                 
 



3 
                                                                                                                

                                                                                                             Sint Jan 2020 

Ideeën voor Sint Jan                                

 

Van elk werkgebied kan 1 werkleider tussen 09:30 uur en 10:00 
uur, in de Foyer, een traktatie voor het werkgebied ophalen voor 

bij de koffie. Deze traktatie wordt ons geschonken door ‘De 

Bakkertjes’ uit Sint Anthonis. 

 Er zal met Sint Jan een spiraal op het grasveld van het Pinksterhuis 

liggen die in en uitgelopen kan worden als beeld van de in en 
uitademing. Kerst vs. Sint Jan. De spiraal lopen is een mooie manier 

om te ervaren wat de beweging is die de zon, de aarde en de natuur 
in de loop van het jaar maken; van buiten heel langzaam naar 

binnen,.... steeds meer het middelpunt 
naderend,... en dan weer naar buiten.  

 
 Zou het niet prachtig zijn als jullie als 

huizen en werkgebieden ook 

spiralen/labyrinten/mandala’s, van 
natuurlijke materialen in tuintjes maken, 

zodat deze bewonderd kunnen worden 
tijdens een wandeling over ons prachtige 

terrein.  
 

Het zou mooi zijn als dit dan ook wat langer kan blijven liggen, de 
wandeling kan natuurlijk ook op dagen daaromheen gemaakt worden.  

 
 Of wandel samen eens de beeldenroute.                                                       

De woonhuizen ontvangen een boekje met de volledige omschrijving 
van deze route.  

 
 Begin van de avond kun je als woonhuis picknicken in jullie tuintje,         

Bij een vuurkorf, broodjes bakken, een verhaal voorlezen, samen       

sint Jans-liederen zingen.                                                                
(uiteraard onder voorbehoud, droogte/brandgevaar). 

 
Verderop in dit klokje zul je een aantal liederen, een verhaal en 

jaartafel ideeën en een recept om brooddeeg te maken vinden. 

 Een spel spelen, spelletjes met het thema Balans, aarde, water vuur 
en lucht. 

 
Deze spel ideeën zullen in ’Bronlaaks Huis en Tuin’ beschreven 

worden en via de boodschappenkrat verspreid worden.   
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Sint Jan  

Op 24 juni vieren we de geboortedag van Johannes de 
Doper, de wegbereider en grote profeet die Jezus in de 

rivier de Jordaan doopte. Johannes de Doper wordt 
ook wel de profeet van de ommekeer genoemd. De 

ommekeer in het jaar van buiten naar binnen, 

uitademen en inademen, leven en sterven. Johannes  
leefde een sober maar intensief leven. Er bestaan in 

de bijbel vele verhalen over het leven van Johannes. 
Daarin wordt onder andere gesproken over zijn leven 

in de woestijn. De aalbessen, in het Duits 
Johannisbeere, ze zouden zijn ontstaan uit zijn 

bloeddruppels toen Johannes uitrustte op doornige 
takken in de woestijn. Er wordt gesproken over glimwormen of 

Johanneskevers die hem in de donkere woestijn de weg hebben gewezen. 
Met vruchten van de Johannesbroodboom zou hij zich hebben gevoed.  

In deze verhalen wijst Johannes ons op een ommekeer; Hij zegt; “Hij 
moet groeien, ik moet afnemen”. Met het oog niet langer gericht op het 

uiterlijke leven maar op innerlijk leven.  
 

 

Een ommekeer 
 

Sint Jan, het is midzomer: de hoogtijdag van de zon! De zon legt een 
mantel van warmte om de aarde. Sint Jan markeert het begin van een 

nieuwe periode in het jaar, de rijpingstijd. We zijn de tijd ingegaan van 
het toenemende licht. De kracht van de zon hielp de sapstroom in 

beweging te laten komen en liet de natuur groeien en bloeien. De zon zal 
op 21 juni haar hoogste punt bereikt hebben en dan volgt er een 

ommekeer. Hoewel de temperatuur in de Sint janstijd zal stijgen, zal het 
licht langzaam gaan afnemen. De kracht van de zon laat iets nieuws 

ontstaan, de rijping. De gerijpte vruchten zullen wat later in het jaar op de 
aarde gaan vallen. In die vruchten bevindt zich een kern en elke kern 

draagt de mogelijkheid van nieuw leven in zich; de meest kostbare oogst. 
Ook wij als mens gaan een rijpingstijd in. Velen van ons zullen de zon 

opzoeken. Er begint een vakantieperiode een zekere rustperiode. De 

scholen en vele bedrijven sluiten even hun deuren. We laten het dagelijks 
leven even los, zoeken rust om de balans op te maken waardoor we de 

mogelijkheid krijgen hernieuwde besluiten te nemen. We laten ideeën 
rijpen, we laten ons inspireren. Na de vakantie kunnen we weer fris van 

start. Velen van ons komen gerijpt en gegroeid vanuit de rust, terug met 

een kern/pit vol inspiratie nieuw leven, overwegingen en ideeën.                                                                                                          
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De Johannesbroodboom   
                                                                                                             

Wij kennen vanuit de Johannesbroodboom de Johannesbroodpitten 

(carobe) die geroosterd een alternatief voor cacao zijn, de brooddrank en 
als Johannesbroodpitmeel wat gebruikt kan worden als verdikkingsmiddel.                                                                                                        

De zaden van de Johannesbroodboom hebben een constant gewicht en 
werden in vroeger tijden gebruikt als 

gewichtjes bij exacte metingen van b.v. 
diamant en goud. Karaat zou afgeleid zijn 

van het Oudgriekse woord Keration=vrucht 
van de Johannesbroodboom. 

Sint Jan vieren we in de tijd van de 
midzomer(nacht)feesten, die van oudsher op 

vele plaatsen in Europa werden gevierd. 
Feesten die in vele landen oude tradities 

kennen, die teruggaan naar nog veel oudere 

zonnewende feesten en rituelen. 

 

 

Sint Janskruid, Hypericum Perforatum  

                                                                     
Het Sintjanskruid is genoemd naar Sint Jan, 

de heilige van het Licht. Het hoogtepunt van 

de bloei van dit kruid is rond 24 juni, in de 
periode van het midzomerfeest. 

De botanische naam Hypericum  zou kunnen 
verwijzen naar de god Hyperion, ‘Vader van 

de zon’ in de Griekse mythologie, omwille van 
de stralend goudgele bloemen in de vorm van 

een ‘zonnerad’. De talrijke en vrij lange 
meeldraden versterken nog dit ‘stralend’ 

uiterlijk. De groene bladeren zijn klein en 
eenvoudig van vorm, langwerpig ovaal tot 

eirond en gaafrandig. 

  
Hou je zo’n blaadje tegen het licht, dan lijkt het alsof er met een fijne 

naald gaatjes in geprikt zijn. De soortnaam ‘Perforatum’ (geperforeerd of 
doorboord) verwijst hier naar. Deze lichte puntjes zijn kliertjes met 

etherische olie.  

Op het blad, maar ook op bloemen en stengels, zitten ook donkere 
puntjes; dit zijn kliertjes gevuld met pigment. Wrijf je een bloemknop 

tussen de vingers stuk, dan komt een bloedrode kleurstof tevoorschijn. Dit 

is dan ook de typische kleur van Sint-Jansolie. 
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Spiralen en labyrinten  

De spiraal en het labyrint zijn geen doolhoofen maar een pad, een weg die 

je kunt lopen waarin je niet verdwaald.  

De beweging van de spiraal is een oerbeweging die 
in alle natuurrijken werkzaam is. De spiraal zien we 

in het stenen rijk in de draaiing van fossielen en 

schelpen; in de plantenwereld in de windingen van 
bonen en druivenranken; bij de dieren in de 

draaiing van de horens van gems, springbok of 
antiloop, maar ook in de bijen die in spiraalvorm naar de zon opvliegen en 

in de spiraal die we in het slakkenhuis en in het mensenoor kunnen 
vinden. En tenslotte is het de spiraal waardoor de menselijke geest afdaalt 

naar zijn eigen kern en zich weer naar buiten verbindt met de wereld. 

De ontwikkeling van het bewustzijn in een mensenleven verloopt ook in 
een spiraal, elk jaar komen we terug op hetzelfde punt maar op een ander 

niveau. We draaien om de as van onze eigen Ik-kern. 

 

Ganzenbordspel;  hierin herken je vast ook 

een spiraal-gang, de spiraalgang van het 
menselijk leven waarin de gans de geleide 

vogel van de ziel is die ons vergezeld op onze 

weg. 

 

Kreeftteken 

De kreefttijd begint met het Johannesfeest. 

Het klassieke symbool voor de Kreeft, laat 
twee spiralen zien, De twee spiralen liggen 

tegenover elkaar in duidelijke symmetrie, 
de inwikkelende spiraal en de uitwikkelende 

spiraal.  Dit klassieke kreeftteken kan ook 
worden gezien als een teken voor de 

zomerzonnewende, een ommekeer. De 
overgang tussen twee tegengestelde 

bewegingen. De zon wordt nog warmer, maar de dagen worden korter, de 
oogst kondigt zich aan, maar alles zal nog verder rijpen en de 

plantenwereld zal afsterven. In het verborgene wordt zaad gevormd en 

komt het zaad tot rijping. De uit- en een inwikkelende spiraal, zou je ook 
kunnen zien als symbool van het opbloeiende en het verinnerlijkende 

leven, van twee aan elkaar tegengestelde levensfasen.    
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 Spiralen en labyrinten 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Namibie,  Labyrint van Weissenfels  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Frankrijk, Labyrint van Chrartre 

 

                                                                                      

‘Wie op zoek gaat                                                                                                       

naar de diepere betekenis van het leven is als een labyrinth-ganger                          

Op de momenten dat het midden naderbij komt,                                         

brengen de wendingen je er weer verder vandaan.                                                                                                                    

Zoals één enkele levensvraag                                                                     

duizend nieuwe vragen in beweging kan brengen.’ 
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Het water des levens     

                                                                                                                                            

Een sprookje van Grimm over de zoektocht naar het levenswater.                                        
Het bijzondere motief in dit sprookje is het rijden over de gouden straat, de weg 

van de wijsheid. 

Er was eens een koning en die werd zo ziek, dat niemand dacht, dat hij het er 

nog levend vanaf zou brengen. Maar hij had drie zonen en die waren er heel 
bedroefd over, ze gingen naar de tuin van het kasteel en huilden. Daar kwamen 

ze een oude man tegen en die vroeg naar de oorzaak van hun verdriet. Ze 
vertelden hem, dat hun vader zo ziek was, dat hij wel zou sterven, want niets 

hielp hem. 

Toen zei de oude man: "dan weet ik nog één middel en dat is het levenswater; 

drinkt hij daarvan, dan wordt hij weer gezond, maar het is moeilijk te vinden." 
De oudste zei: "Ik zal het wel vinden," en hij ging naar de zieke koning en vroeg 
verlof om weg te gaan om het levenswater te zoeken, want dat was het enige 

dat hem genezen kon. "Nee," zei de koning, "daar is teveel gevaar bij, ik wil 
liever sterven." Maar hij smeekte zo lang, tot de koning erin toestemde. Maar de 

prins dacht in zijn hart: "als ik het water breng, dan vindt mijn vader mij het 

liefst en dan zal ik het rijk erven." 

Dus maakte hij zich reisvaardig. En toen hij een tijd gereden had, stond er een 

dwerg op de weg, die riep hem zo aan: "Waarheen ga je zo snel?" 

"Dom wezen," zei de prins zeer trots, "heb jij daar iets mee te maken?" en hij 
reed verder. Maar het kleine ventje was boos geworden en had een kwade wens 

gedaan. 

Kort daarop kwam de prins terecht in een bergkloof en hoe verder hij reed, hoe 

dichter de bergen naar elkaar toe kwamen en eindelijk werd de weg zo smal, dat 
hij geen stap meer verder kon; het was niet mogelijk het paard te keren of uit 

het zadel te gaan, hij zat daar gevangen. De zieke koning wachtte lang op hem, 

maar hij kwam niet terug. 

Nu zei de tweede zoon: "vader, laat mij dan op reis gaan om het levenswater te 
zoeken," en zijn gedachte was: "Als mijn broer dood is, dan valt het rijk mij ten 

deel." De koning wilde hem in het begin ook niet laten gaan, maar hij gaf toe. De 
prins trok toen langs dezelfde weg, die zijn broer gegaan was, en hij zag ook die 

dwerg die hem aansprak en vroeg, waar hij zo gauw heen wilde. 

"Klein mormel," zei de prins, "wat heb jij daar mee nodig?" en hij reed zonder 

om te kijken verder. Maar de dwerg verwenste hem en evenals de vorige kwam 
hij in een kloof terecht en kon tenslotte niet vooruit en niet achteruit. Maar zo 
gaat het als je te trots bent.                                                                                                                              

Maar toen de tweede zoon ook wegbleef, bood de jongste aan om weg te reizen 
en het levenswater te halen en tenslotte moest de koning hem laten gaan. Hij 

ontmoette de dwerg en toen die vroeg, waarom hij zo'n haast had, hield hij in, 
gaf hem antwoord en zei: "ik zoek het levenswater, want mijn vader is dodelijk 
ziek."                                                                                                                       

"Weet je ook waar dat te vinden is?"                                                                                 

"Nee," zei de prins. 
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"Omdat je zo behoorlijk antwoord geeft, zoals het hoort, niet zo overmoedig als 

die twee broers van je, zal ik je inlichten en vertellen hoe men bij het 
levenswater komt. Het stijgt omhoog uit de bron van de tuin van een betoverd 

slot, maar je komt er nooit in, als ik je geen toverstaf geef en twee broodjes. Met 
de staf sla je driemaal op de ijzeren poort van het slot en dan gaat die open; 
daarbinnen liggen twee leeuwen met opengesperde muil, als je in elke muil een 

broodje gooit, worden ze kalm. Haast je dan en haal het levenswater vóór het 

twaalf uur slaat, want dan valt de poort weer dicht en dan ben je opgesloten." 

De prins bedankte hem, nam de staf en de broodjes en ging op reis. En toen hij 
er aankwam, toen was alles, zoals de dwerg gezegd had. De poort sprong bij de 

derde slag met de staf open en toen hij de leeuwen elk met een broodje 
gekalmeerd had, betrad hij het slot en kwam in een grote, mooie zaal. Daar 

zaten betoverde prinsen in en hij trok de ringen van hun vinger, en dan lag er 
een zwaard en een brood en dat nam hij mee. En daarop kwam hij in een kamer 
en daarin zat een mooi meisje, ze was heel blij dat ze hem zag, kuste hem en 

zei, dat hij haar had verlost en dat hij haar hele rijk zou krijgen en als hij na een 
jaar terug kwam, zouden ze bruiloft vieren. En ze vertelde hem ook, waar de 

bron was van het levenswater, maar hij moest zich haasten en eruit putten, voor 
het twaalf uur sloeg. Weer ging hij verder en hij kwam in een kamer waarin een 
lekker fris bed stond en omdat hij moe was, wou hij eerst een beetje slapen. Dus 

ging hij naar bed en sliep in; toen hij wakker werd, was het kwart voor twaalf. 
Geschrokken sprong hij op, liep naar de bron en schepte daaruit met een beker 

die ernaast stond en snelde zo gauw hij kon weg. Juist toen hij de ijzeren poort 
uitging, sloeg het twaalf uur en de poort bonkte zo haastig dicht, dat die hem 

nog een stukje van zijn hiel afsloeg. 

Maar hij was blij, dat hij het levenswater gekregen had. Hij ging naar huis en 

kwam weer langs de dwerg. Toen die het zwaard en het brood zag, zei hij: "Daar 
heb je wat belangrijks meegekregen, met het zwaard kun je hele legers 

overwinnen en dat brood raakt nooit op." 

Maar de prins wou zonder zijn twee broers niet bij zijn vader terugkomen, en zei: 

"Lieve dwerg, kun jij niet zeggen waar mijn twee broers zijn? Ze zijn vóór mij het 

levenswater gaan zoeken en ze zijn niet teruggekomen." 

"Die zitten ingesloten tussen twee bergen," zei de dwerg, "daarin heb ik ze 
verwenst, omdat ze zo overmoedig waren." Toen smeekte de prins net zo lang, 

tot de dwerg hen weer losliet, maar hij waarschuwde hem en zei: "Pas voor hen 

op, want ze hebben geen goed hart." 

Toen zijn broers kwamen, was hij heel blij en vertelde hun, hoe het met hem 
gegaan was, dat hij het levenswater gevonden had en er een beker vol van had 
meegenomen en een mooie prinses verlost had die een jaar op hem wilde 

wachten en dan zou de bruiloft gehouden worden en dan kreeg hij een groot rijk. 

Samen reden ze verder en kwamen bij een land, waar honger en oorlog was en 
de koning dacht al dat hij zich over moest geven, want de nood was groot. De 
prins ging naar hem toe en gaf hem het brood, waarmee hij zijn hele rijk te eten 

kon geven. Ook gaf de prins hem het zwaard, en daarmee versloeg hij de legers 
van zijn vijanden en kon voortaan in rust en vrede leven. Nu nam de prins zijn 

brood en zijn zwaard weer terug, hij had nu drie rijken gered. 
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En toen gingen ze aan boord van een schip en voeren over zee. Gedurende de 

zeereis praatten de twee oudsten met elkaar: "Hij, onze jongste broer heeft het 
levenswater gevonden en wij niet. Nu zou vader hem daarvoor het rijk kunnen 

geven dat ons toekomt en zo zal hij ons geluk wegnemen." 

Ze werden wraakzuchtig en spraken af, dat ze hem in het verderf zouden 

storten. Ze wachtten tot hij vast in slaap was, ze goten toen het levenswater uit 
zijn beker en namen het voor henzelf en in de beker goten ze voor hem zout 

zeewater. 

Toen ze nu thuis kwamen, bracht de jongste aan de zieke koning zijn beker, 

zodat hij er van kon drinken en weer gezond worden. Maar nauwelijks had hij 
een beetje van dat zoute water gedronken, of hij werd nog zieker dan eerst. Hij 

jammerde daarover en intussen kwamen de twee oudste zoons en klaagden de 

jongste aan, omdat die hem had willen vergiftigen. 

Zij brachten hem het echte levenswater; en toen gaven ze het hem. Nauwelijks 
had hij daarvan gedronken, of hij voelde zijn ziekte verminderen, en hij werd 
sterk en gezond als in zijn jonge dagen. Samen gingen ze nu naar de jongste, en 

bespotten hem, zeggend: "Je hebt weliswaar het levenswater gevonden, maar jij 
had de moeite en wij het loon. Je had verstandiger moeten zijn en je ogen open 

houden. We hebben het van je weggenomen, terwijl je op zee was ingeslapen; 
en over een jaar gaat één van ons de mooie prinses halen. Maar pas op dat je er 

niets van vertelt, vader gelooft jou toch niet; en zeg je een enkel woord, dan 

verlies je bovendien nog je leven; maar als je zwijgt, zullen we je in leven laten." 

Nu was de oude koning boos op zijn jongste zoon en dacht dat die hem naar het 
leven had gestaan. Dus liet hij het hof bijeenroepen en het vonnis uitspreken, 
dat hij in alle stilte zou worden gedood. Als de prins eens op een keer op jacht 

zou gaan en niets kwaads vermoedde, dan moest één van de jagers van de 

koning meegaan. 

Buiten waren ze heel alleen in het bos. De jager zag er zo treurig uit, dat de 
prins tegen hem zei: "Lieve jager, wat scheelt eraan?"                                                                         

De jager zei: "Dat kan ik niet zeggen en toch moet ik het."                                                         
De prins zei: "Spreek maar gerust, wat het ook is: het is je bij voorbaat 

vergeven." "Ach," sprak de dienaar, "ik moet u doden, het is het bevel van de 

koning." 

Nu schrok de prins en sprak: "Lieve jager, laat mij leven, dan geef ik u mijn 
prinselijk gewaad, geef mij uw simpele jagersmantel."                                                                

De jager zei: "Dat zal ik graag doen, ik had toch niet op u kunnen schieten." 
Toen ruilden ze hun kleding, en de jager ging naar huis; maar de prins ging 

dieper het bos is. 

Een poos later kwamen er bij de oude koning drie wagens aangereden vol goud 

en edelstenen: een zending van de drie koningen, die met behulp van het 
zwaard van de prins de vijanden hadden verslagen en met zijn brood het land 

hadden gevoed, en die nu hun dankbaarheid wilden tonen. 

Toen dacht de oude koning: "Zou mijn zoon onschuldig zijn geweest?" en hij zei 

tegen zijn hovelingen: "Was hij nog maar in leven, het doet mij verdriet dat ik 
hem heb laten doden."                                                                                                                               
"Hij leeft nog," zei de jager, "ik kon het niet over mijn hart verkrijgen, uw bevel 
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uit te voeren," en hij vertelde de koning, hoe het gegaan was. De koning was het 

een pak van zijn hart en hij liet overal in het rijk bekend maken, dat zijn zoon 

weer terug mocht keren en in genade zou worden aangenomen. 

De verre prinses liet intussen een toegangsweg naar haar slot maken, met 
glanzend goud geplaveid, en ze zei tegen haar hofhouding: wie daar spoorslags 

op zou komen aanrijden, die was de ware en hem moesten ze binnenlaten, maar 
iemand die daarnaast reed, dat was de ware niet en hem mochten ze ook niet 

binnenlaten. 

Toen de tijd nu bijna verstreken was, wilde de oudste zoon zich haasten, snel 

naar de prinses gaan en zich uitgeven voor hem die haar bevrijd had; want dan 
kon hij met haar trouwen en heer worden over haar rijk. Dus reed hij weg en 

toen hij bij het slot kwam en die mooie gouden straat zag, dacht hij: "Het zou 
zonde zijn om daarop te rijden," en hij week af en liet zijn paard er rechts naast 
stappen. Maar voor de toren zeiden de wachters, dat hij de ware niet was en hij 

moest maar weer weggaan. 

Spoedig daarna kwam de tweede prins aan en toen hij de gouden straat bereikte 

en het paard er de eerste hoef op gezet had, dacht hij: "Het zou zonde zijn, hij 
kon er wat afslaan," en hij hield de teugel in en boog het paard zijwaarts en reed 

aan de linkerzijde naast de straat. Maar toen hij bij de poort kwam, zeiden de 

mensen, dat hij de ware niet was, en hij moest maar terug gaan. 

Maar toen het jaar precies om was, 
wilde de derde zoon uit het bos naar 

zijn geliefde rijden en bij haar zijn 
verdriet vergeten. Dus maakte hij 
zich op en - voortdurend aan haar 

denkend en verlangend al bij haar te 
zijn - zag hij de gouden straat niet 

eens. Zijn paard stapte er midden 
over en voor de poort gekomen zag 

hij die opengaan en de prinses 
ontving hem met vreugde, zei dat 
hij haar verlosser was en heer van 

haar rijk, en de bruiloft werd 

gehouden in groot geluk. 

En toen alles voorbij was, vertelde 
ze hem dat zijn vader hem ontboden 

had en hem vergiffenis had 
geschonken. Hij reed erheen en 
vertelde hem alles, hoe zijn broers 

hem hadden bedrogen en hij 
daarover gezwegen had. De oude 

koning wilde hen straffen, maar ze 
waren met een schip weggevaren en 

kwamen van hun levensdagen niet 

meer terug. 

                                                                                                    Afbeelding bron; ‘vrijeschool in beeld’ 
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Recept Broodjes om een stok  

Ingrediënten: 

 500 gram patentbloem 
 16 gram bakpoeder, gezeefd 

 3 gram zout 
 30 gram roomboter op kamertemperatuur 
 ca. 278 gram water 

Werkwijze: 

 Roer de bloem, het bakpoeder en het zout door elkaar in een kom. 

 Voeg de roomboter en het water toe en kneed tot een soepel, glad 
deeg. 

 Rol uit tot een rol van ca. 5 cm in doorsnede. 
 Wikkel om een vochtige tak of stok en zorg ervoor dat de punt van 

de tak of stok bedekt is met het deeg, anders zal deze verbranden. 
Zorg ervoor dat het deeg niet te dik om de stok zit, anders kan het 

erg lang duren voordat het broodje gaar is, zorg er ook voor dat het 
deeg overal gelijke dik is. 

 Houd de stok met het deeg boven het vuur totdat deze begint te 
kleuren en gaar is. Hang de stok niet te dicht op het vuur, de 

buitenkant van je brood zal zwart worden (niet lekker en niet 

gezond!) en de binnenkant blijft ongaar. Beter is het om het deeg 
een stuk boven het vuur te houden en de tak steeds langzaam rond 

te draaien. 
 Laat even afkoelen en schuif het broodje van de stok. 

 Vul het broodje eventueel met een knakworst of serveer met stroop 
of met boter, kaneel en suiker. 
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Liederen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sint Jan, die komt eran 

 

  

 

 

Johannes uitverkoren 
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De Jaartafel  

 

 
Het is zomer, we kunnen in deze tijd weer tot nieuwe ideeën, gedachten en tot 
inkeer komen. We zoeken naar balans en evenwicht. 

                                                                                                                      
De zon trekt ons naar buiten. Alles in de natuur staat volop in bloei, bijen 

zwermen, vlinders zijn een en al beweeglijkheid buiten.  
Als het hoogzomer is, is het rustig op de jaartafel.                                                                    
Alles speelt zich immers buiten af.  
 

De jaartafel zou als basiskleur groen, geel of hemelsblauw kunnen hebben. 

Daarop een vaas met kleurrijke zomer bloemen.  
                                                                                                                                      

Daarbij kun je kiezen om bijvoorbeeld bijtjes (van elzenpropjes), korfjes (als 
spiraal naar boven opgerold dik touw), vlinders of een bloemen of schelpen krans 
zelf te maken, misschien vindt je schelpen, slakkenhuizen of andere verassende 

spiraalvormen.   
 

 

 
 
 
 

 

       De glans van schoonheid                                                                                              

over de wereld                                                                                              

dwingt mij uit diepten                                                                                      

van mijn ziel                                                                                                     

mijn eigen goddelijke krachten                                                                              

te bevrijden tot wijde vlucht;                                                                                  

mij zelve te verlaten                                                                                         

om vol vertrouwen                                                                                              

mijzelf te zoeken                                                                                                     

in wereldlicht en wereldwarmte. 

                                                                  Rudolf Steiner 
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Een balansvlinder maken 

 

 

 

 

 

 

Dit heb je nodig; 

papier 

dun karton 

schaar 

potlood 

kleurpotloden of verf 

dubbelzijdig plakband 

2x 1€ cent muntjes of schijfje bijenwas 

stukje ijzerdraad en 2 glaskraaltjes 

 Teken de omtrek van de vlindermal over op het stuk karton. 

 Knip de vlinder uit en versier het met bijvoorbeeld kleurpotloden of verf. 

 Plak de 1 centmuntjes of de schijfjes bijenwas op de achterkant van de 

vlinder.  

 Maak eventueel voelsprietjes van ijzerdraad en een 

glaskraaltje.                  

 Nu kun je het hoofd van de vlinder laten balanceren op het puntje van je 

vinger of bijvoorbeeld het gum-gedeelte van het potlood. Je kunt het ook 

laten staan door een stokje in een stuk klei te steken en de vlinder daarop 

laten balanceren.  

Het kan zijn dat je de positie van de centen moet veranderen om de vlinder goed 

te laten balanceren op het ‘hoofd’ gedeelte (dit is tussen de twee muntjes in). 

 

 

 

 

 

1ct 

 

1ct 
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Bijtjes maken 

 

 

Dit heb je nodig 

Elzenpropjes                                                                                                        

Wit zijdevloeipapier 

gele borduurzijde, haakkatoen of wol. 

schaar 

lijm 

visdraad 

 

 

 

        

 Mal voor vleugeltjes 

 

 

 

 Wikkel wat gele wol/katoen of borduurzijde om de elzenpropjes.  

 Knip van dun papier of van wit zijdevloei twee vleugeltjes, zie malletje 
 bind de vleugeltjes met een (vis)draadje om het bijtje heen.  

 
 
Nu nog een extra touwtje/visdraadje zodat je het bijtje op kunt hangen.   
 

 

 

 

 

 

 



17 
                                                                                                                

                                                                                                             Sint Jan 2020 

Verder lezen 

Bundels; 

`Van een haan die vergat te kraaien` ; D.Udo de Haes 

`Het goud van de armen`                  ; G. Dreissig 

`Laat mij het levenswater zoeken`     ; I. Verschuren 

‘ Midzomernachtdroom’                       ; Shakespeare 

 

Grimm; 

 Sneeuwwit en Rozerood 

 Koning Lijsterbaard 

 Sterke Hans 

 De trouwe Johannes 

 Het klosje, de weefspoel en de 

naald 

 De trommelslager  

 Het levenswater 

 

 

 

 

Achtergronden; 

 Schipper mag ik overvaren;             

J v.d. Stok 

 Van herfst tot zomer, Fred Tak 

 Jaarfeesten, Sint Jan,           

uitgave VOK, zonnejaargroep 

 De jaarfeesten, Emil Bock 

 Jaarfeesten, ABC Wijzer 

 Johannes, Loek Dullaart 

 De jaarfeesten, Rudolf Steiner 

 De jaarfeesten, Fred Tak 

 ‘De vier jaarfeesten en de 

verbindingen met de natuur’ 

Wolter Bos

 

 

 

 

 

                                                                               Laten we de zomer begroeten, 

    

                                                                                                          Tanca Boot                                                                                                                                                                                                                                  


