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Samen de boot in. De bezinning op
het meer van Galilea was legendarisch. Geloof of geen geloof, iedereen kwam tot rust!

En nu naar het leger. Een jong joods
meisje (ongeveer 17 jaar) spreekt over
haar angst voor de verplichte tweejarige legerdienst.
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De reis naar Israël
en Palestina was een
onvergetelijke ervaring,
omdat iedereen een groot
respect had voor elkaar
en elkaars geloof.
Viering with a view op Jeruzalem.
Er werden bruggen gebouwd tussen
KLJ (18), KSA (11), IJD (10), Jongeren
Heuvelland (7), AKABE (1), Sint-Michielsvereniging (4) en Kena (1).

Op de vlucht. Het bezoek aan een
Palestijns vluchtelingenkamp was
hartverscheurend.

en en veel zand in de Wadi Qelttijn. En wij die dachten dat de
a een Scandinavische aangeleeid was. Niet dus!
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Beste KLJ’ers, ziehier mijn verhaal
van de reis die ik in september
maakte naar Israël en Palestina. De
beste reis die ik ooit maakte! Het
was een onvergetelijke, ‘nie geweune’
ervaring met jongeren van over heel
Vlaanderen, met heel veel respect
voor elkaar en elkaars geloof. Deze
reis werd georganiseerd door het
Netwerk voor Pastoraal met Jongeren.
‘Oh nee, zo christelijk!’, hoor ik jullie meteen denken. Maar nee, het
was gewoon een superdelegatie van
52 jonge gasten waarbij jongeren
van KLJ en KSA samen reisden met
jongeren van onder andere IJD en
Jongeren Heuvelland. Zoals je kan
zien in de fotoreportage had de reis
een heel gevarieerd programma:
van bezinning tot woestijnwandelen
en terug. Geniet van de foto’s en
spreek mij zeker aan op een of ander
evenement, zodat ik je nog veel meer
kan vertellen. Tot in den draai!
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