Thuis op Solder: Valen2jnsdag!
14 februari is het Valen2jnsdag. Het is de dag van de... liefde!
Waarom heet die dag zo en wat vieren we dan?
Op Valen2jnsdag sturen mensen elkaar soms een kaartje met een hart erop. Waarom zouden ze dat doen?
Om te zeggen, ik hou van jou, of ik vind je lief of dankjewel? of misschien zomaar, omdat het leuk is om iemand
een kaartje te sturen? En soms stuur je iemand een kaartje om te troosten, dat noem je ook wel: ‘een hart onder
de riem steken’.
En soms is een Valen2jnskaart ook een raadsel. Dan moeten de mensen die zo'n kaart krijgen raden van wie ze de
kaart hebben gekregen, want de naam staat er niet op of de naam is heel klein geschreven of in spiegelbeeld,
zodat je het moeilijk kunt lezen.
Kijk op pagina twee hoe jij zelf een hartjeskaart kan maken!
Het verhaal van Valen,jnsdag:
Hieronder zie je een plaatje van de heilige Valen2nus. Heiligen zijn mensen die belangrijke dingen hebben gedaan
voor het christelijke geloof. Na hun dood zijn zij helpers van God geworden. Door te bidden kun je de heilige om
hulp vragen. Daarbij gebruik je bijvoorbeeld een ‘bidprentje’ of een ander plaatje.
Valen2nus leefde in de Romeinse 2jd. Als priester probeerde hij mensen over te halen om óók christen te
worden. Daar was de Romeinse keizer het niet mee eens. Toen hij hoorde dat Valen2nus zelfs huwelijken
sloot tussen christenen, gaf hij hem de doodstraf.
Alle heiligen hebben een eigen dag in het jaar waarop er aan ze gedacht wordt, hun ‘naamdag’. De naamdag
van Valen2nus is op 14 februari. Die dag ken je vast wel als... Valen2jnsdag!
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Spullen
Vouwen
Tekenen

Knippen
Openvouwen
Plakken

Vouwen
Tekenen
Knippen
openen

Opplakken
Klaar!
En vergeet niet je
Valentijnswens
er op te schrijven

Maak je Valentijnskaart met mooie hartjes!

