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Jaarthemabezinning

Feest voor iedereen!
Materiaal
-

Voor elke lid een driehoekig papiertje.
Een touw voor de vlaggenlijn.
Balpennen of stiften.
Kleurpotloden, stiften, glitters, …

Van start!
Lees volgende tekst voor. Je kan er ook voor kiezen om met je leidingsploeg
een toneeltje op te voeren i.p.v. de tekst voor te lezen.
Er was eens een rijke boer; hij had twee zonen. Op een dag zei de jongste zoon: “ik
wil niet meer voor jou werken; ik wil ook niet meer bij je blijven. Geef me geld, ik
ga weg om plezier te maken.” De vader had verdriet, maar daar belette de jongen
niet op. Hij deed gewoon waar hij zin in had. Met veel geld op zak trok hij naar de
stad. Hij zocht enkele vrienden om samen plezier te maken. Als je geld hebt, kan
je zulke vrienden gemakkelijk vinden. Een hele tijd namen ze het er goed van, het
was alle dagen feest. Op een morgen zag de jongen dat al zijn geld op was. Dat is

3

niets, dacht hij. Mijn vrienden zullen mij wel
te eten geven. Dat viel tegen; zijn vrienden
wilden hem ineens niet meer hebben. Er
kwam hongersnood in het land. De jongen
moest gaan werken, maar niemand kon hem
gebruiken. Ja toch, van een boer mocht hij
met de varkens naar het veld. De jongen had
honger, hij zou al blij zijn als hij wat van het
varkensvoer kreeg.
Toen begon hij na te denken. Ik sterf hier van de honger, dacht hij. Thuis, bij mijn
vader, krijgen de helpers zoveel te eten als ze maar wensen. Ik ga terug naar huis;
ik zal tegen mijn vader zeggen dat ik spijt heb. Ik verdien het niet nog zijn zoon te
zijn; ik zal hem vragen of ik zijn helper mag worden. Zo ging hij naar huis, in zijn
vuile, versleten kleren.
Zijn vader zag hem aankomen. Hij liep hem tegemoet en nam hem in zijn armen.
Hij lette niet op de vuile kleren van zijn zoon. “Ik heb zo’n spijt”, zei de jongen,
“ik ben het niet waard je zoon te zijn.” “Zwijg toch”, zei de vader vriendelijk, “jij
bent nog altijd mijn zoon. Je was wel verloren gelopen maar nu ben je bij mij
terug.” De vader riep enkele dienaars. “Breng mooie kleren”, zei hij. “Maak een
groot feest klaar. Mijn zoon is naar huis gekomen, dat moeten we vieren.”
Ze zaten nog maar net aan tafel, toen de oudste zoon kwam. “Wat is dat hier?”,
vroeg hij. “Ik was nog een eind van huis en ik hoorde de muziek al. Het lijkt hier
wel een groot feest.” “Je broer is teruggekomen”, vertelde een van de knechten.
De oudste zoon werd kwaad. Hij liep weg, maar zijn vader kwam hem achterna.
“Kom je niet met ons feesten?”, vroeg hij. “Ik heb altijd hard voor je gewerkt”,
antwoordde de oudste zoon. “Nooit heb je voor mij een feest gegeven. Nu
komt mijn slechte broer terug en je geeft hem het beste dat er is.” De vader had
verdriet. “Al wat ik heb is toch ook van jou,” zei hij vriendelijk. “Bovendien was
jij altijd bij mij, we waren samen zo gelukkig. Toch is het goed voor je broer een
feest te geven, hij was verloren gelopen en nu is hij terug bij mij. Ik heb dikwijls
gedacht dat hij dood was, maar hij leeft. Je moet blij zijn omdat ik zo gelukkig
ben.”
Luc. 15,11-32
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Bezinningstekst
Lees vervolgens volgend tekstje voor.
Samen zijn we op weg.
Een hechte, toffe groep.
Wij, leiding, stappen graag mee.
Met jullie enthousiasme, jullie medewerking.
En jullie groep-zijn.
Het is nog een lange weg.
Wegwijzers zijn soms zoek.
De weg amper te vinden.
Maar we hopen dat jullie blijven
samenwerken.
Enthousiast en gezellig groep-zijn.
Weet dat jullie steeds welkom zijn in onze
KLJ-familie.

Activiteit
Geef elk lid een driehoekig papiertje en laat ze opschrijven hoe zij ervoor gaan
zorgen dat KLJ voor iedereen een feestje wordt. Hang vervolgens alle vlaggetjes
aan een touw, zo ontstaat er één grote vlaggenlijn en één groot KLJ-feest. Hang de
vlaggetjes op in je KLJ-lokaal.
Stel ook bijkomende vragen:
- Hoe ga je ervoor zorgen dat KLJ een feest wordt voor iedereen?
- Hoe kan je ervoor zorgen dat iedereen zich goed voelt in de groep?
- Voor wie ga je extra moeite doen om voor hem/haar een goed KLJ-jaar te
maken? Hoe ga je dat doen?
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Jaarthemaviering
1. Vooraf
Belangrijk: Tijdens deze viering moeten zowel
je afdeling als de voorganger/proost/priester een
keuze maken tussen verschillende opties. Zorg
er dus voor dat iedereen op tijd kan kiezen en de
kans krijgt om zich voor te bereiden.
-

Optie 1: Bij het binnengaan van de
ruimte, krijgen alle KLJ’ers een gekleurde
ballon van de leiding. Hierop schrijven
ze met stift wat voor hen KLJ tot een feest
maakt of waardoor KLJ voelt als thuiskomen tussen al hun vrienden. De ballonnen
worden vooraan in de kerk op een tafel
gelegd (eventueel vastplakken met een
plakbandje). Na de viering kunnen de ballonnen in het KLJ-lokaal verzameld worden, zo wordt iedereen herinnerd aan de boodschappen.

-

Optie 2: Doe hetzelfde als optie 1, maar vervang de ballonnen door driehoekige papiertjes. Deze vlaggetjes worden dan aan een touw gehangen en
zo ontstaat één grote vlaggenlijn en één groot KLJ-feest.

2. Materiaal
-

Stiften

-

Afhankelijk van de gekozen optie: ballonnen of papieren driehoekjes

-

Plakband

-

Touw

-

Bloemetjes, kaarsen, een kelk, druiven of wijn, hosties en brood. Leg dit
achteraan klaar, zodat het door de deelnemers aangebracht kan worden.
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3. Intredelied
Suggestie voor muziek: Kool & The Gang – Celebration
Lees voor:
Er is een feestje aan de gang.
Een feestje dat al vele jaren bezig is.
Dus haal je mooie herinneringen en je stralende lach maar boven.
Want vandaag vieren wij feest met jou.

4. Inleiding
De (hoofd)leiding leest voor:
Dag KLJ’ers en vrienden van KLJ.
Dit jaar is een speciaal jaar voor KLJ, want we vieren twaalf maanden lang feest.
We vieren feest omdat KLJ een plaats is waar iedereen zichzelf kan zijn.
We vieren feest omdat we allemaal samen met onze sjaaltjes en [kleur] truien één
gezellige bende feestbeesten zijn.
We vieren feest omdat iedereen in onze bende welkom is om zichzelf te zijn en
mee te vieren.
We vieren feest omdat we samen ongelofelijke avonturen beleven, zowel in KLJ
als daarbuiten.
We vieren feest omdat jij jezelf bent in onze bende en van elk KLJ-moment weer
een party weet te maken.
Maar KLJ’ers maken niet alleen het feest, ze zijn het feest.
En dat feest willen we vandaag graag vieren, samen met jullie.
Dankjewel om vandaag aanwezig te zijn en om er, samen met ons, een nog groter
feest van te maken.

5. Kruisteken
Door voorganger/proost/priester:
Vandaag vieren we allemaal samen, samen met iemand die graag wil meedoen.
Iemand die heel klein bij ons is.
Hij die is ‘Ik zal er zijn’.
Hij die is ‘de Vader, de Zoon en de Heilige Geest’.
Amen.

6. De verloren zoon (deel 1)
KLJ’er 1 leest voor:
Er was eens een rijke boer; hij had twee zonen. Op een dag zei de jongste zoon: “ik
wil niet meer voor jou werken; ik wil ook niet meer bij je blijven. Geef me geld, ik
ga weg om plezier te maken.” De vader had verdriet, maar daar belette de jongen
niet op. Hij deed gewoon waar hij zin in had. Met veel geld op zak trok hij naar
de stad. Hij zocht enkele vrienden om samen plezier te maken. Als je geld hebt,
kan je zulke vrienden gemakkelijk vinden. Een hele tijd namen ze het er goed van,
het was alle dagen feest. Op een morgen zag de jongen dat al zijn geld op was.
Dat is niets, dacht hij. Mijn vrienden zullen mij wel te eten geven. Dat viel tegen;
zijn vrienden wilden hem ineens niet meer hebben. Er kwam hongersnood in het
land. De jongen moest gaan werken, maar niemand kon hem gebruiken. Ja toch,
van een boer mocht hij met de varkens naar het veld. De jongen had honger, hij
zou al blij zijn als hij wat van het varkensvoer kreeg.
Luc. 15,11-16

7. Bidden om vergeving
Door voorganger/proost/priester:
Hoe kunnen we nu samen als goede vrienden vieren, als we niet eerst aan God en
aan elkaar om vergeving vragen?
KLJ’er 2:
Vergeef ons Heer,
omdat wij niet altijd lief zijn voor onze ouders en onze leiding,
omdat wij iedere keer weer ruzie maken met onze broers en zussen en vrienden
van de KLJ.
KLJ’er 3:
Vergeef ons Heer,
omdat wij soms onze vrienden verklikken of niet laten meespelen in onze kring
en omdat we soms jaloers zijn als anderen meer in de belangstelling staan dan
onszelf.
KLJ’er 4:
Vergeef ons Heer,
omdat het niet altijd makkelijk is om anderen te aanvaarden in hun anders zijn
en om samen te spelen en werken
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Allen:
Tot 7 x 70 maal vergeef ik een ander zijn schuld, tot 7 x 70 maal, de Heer heeft met
mij ook geduld.
Door voorganger/proost/priester:
God, jij alleen kan onze verlangens waarmaken. Help ons het goede te doen, ieder
op zijn eigen manier, om er te zijn, voor elkaar en voor jou. Amen.

8. Openingsgebed
Door voorganger/proost/priester:
Goede Vader,
in liefde en dankbaarheid zijn wij hier bij elkaar
om U te danken voor de kansen die wij kregen.
Wij bidden U, laat ons ook in het komende KLJ-Jaar licht zijn voor elkaar.
Amen.

9. Eerste lezing
Werkelijk spijt hebben (deel 2)
KLJ’er 5:
Toen begon hij na te denken. Ik sterf hier van de honger, dacht hij. Thuis, bij mijn
vader, krijgen de helpers zoveel te eten als ze maar wensen. Ik ga terug naar huis;
ik zal tegen mijn vader zeggen dat ik spijt heb. Ik verdien het niet nog zijn zoon te
zijn; ik zal hem vragen of ik zijn helper mag worden. Zo ging hij naar huis, in zijn
vuile, versleten kleren.
Luc. 15, 17-20
Liefde die levend maakt (deel 3)
KLJ’er 6:
Zijn vader zag hem aankomen. Hij liep hem tegemoet en nam hem in zijn armen.
Hij lette niet op de vuile kleren van zijn zoon. “Ik heb zo’n spijt”, zei de jongen.
“Ik ben het niet waard je zoon te zijn.” “Zwijg toch”, zei de vader vriendelijk. “Jij
bent nog altijd mijn zoon. Je was wel verloren gelopen maar nu ben je bij mij
terug.” De vader riep enkele dienaars. “Breng mooie kleren”, zei hij. “Maak een
groot feest klaar. Mijn zoon is naar huis gekomen, dat moeten we vieren.”
Luc. 15, 21-24

En de oudste broer (deel 4)
KLJ’er 7:
Ze zaten nog maar net aan tafel, toen de oudste zoon kwam. “Wat is dat hier?”,
vroeg hij. “Ik was nog een eind van huis en ik hoorde de muziek al. Het lijkt hier
wel een groot feest.” “Je broer is teruggekomen”, vertelde een van de knechten.
De oudste zoon werd kwaad. Hij liep weg, maar zijn vader kwam hem achterna.
“Kom je niet met ons feesten?”, vroeg hij. “Ik heb altijd hard voor je gewerkt“,
antwoordde de oudste zoon. “Nooit heb je voor mij een feest gegeven. Nu komt
mijn broer terug en je geeft hem het beste dat er is.” De vader had verdriet. “Al
wat ik heb, is toch ook van jou”, zei hij vriendelijk. “Bovendien was jij altijd bij
mij, we waren samen zo gelukkig. Toch is het goed om je broer een feest te geven,
hij was verloren gelopen en nu is hij terug bij mij. Ik heb dikwijls gedacht dat hij
dood was, maar hij leeft. Je moet blij zijn omdat ik zo gelukkig ben.”
Luc. 15, 25-32

10. Muziek
Suggestie voor muziek: K3 – Je Hebt Een Vriend
Lees voor:
Een feest is pas een echt feest als je het kan vieren met je echte vrienden.
In de KLJ hebben we echte vrienden, als je lacht, als je huilt en er niemand
luistert.
In de KLJ gaan we voor elkaar door het vuur en staan we klaar voor elkaar.
In de KLJ hebben we vrienden in elkaar.

11. Evangelie
Door voorganger/proost/priester:
Voorstel: Wat werkelijk waardevol is
Je moet niet proberen om rijk te worden op aarde, want aardse rijkdom zal
verdwijnen. Die rot weg of wordt gestolen door dieven. Nee, zorg dat je rijk wordt
in de hemel, want hemelse rijkdom verdwijnt nooit. Die kan niet wegrotten of
gestolen worden. Laat de hemelse rijkdom het allerbelangrijkste voor je zijn.
Elk mens kan licht uitstralen. Als je doet wat God wil, dan zul je licht uitstralen.
Maar als je niet doet wat God wil, dan zul je geen licht uitstralen. Als je helemaal
niet doet wat God wil, dan is het licht in jou uitgegaan.

10

Je kunt niet trouw zijn aan twee bazen tegelijk, want je zal altijd meer liefde
hebben voor de één dan voor de ander. En je zal altijd meer respect hebben voor
de één dan voor de ander. Je kunt dus niet tegelijk voor God en voor het geld
leven.
Mat 6, 19-20

12. Homilie
Ter inspiratie voor de voorganger/proost/priester:
Het jaarthema van KLJ is dit jaar ‘Feest’. Dat alleen al is reden genoeg om
samen te vieren. KLJ is belangrijk voor veel kinderen en jongeren. Het voelt
als thuiskomen, een plaats waar je jezelf kan zijn, even kan ontspannen en kan
ontsnappen uit het dagelijkse, stressvolle leven. Het is een samenspel waar
iedereen welkom is en waar iedereen zichzelf kan zijn. Er worden vriendschappen
gesmeed, niet voor even, maar voor het leven.
Om die redenen hebben we gekozen voor het verhaal van de verloren zoon.
Tijdens het verhaal maakt de jongste zoon vrienden, maar deze zijn enkel met
hem bevriend vanwege zijn geld. Dan komt hij weer thuis, waar hij door zijn
vader met open armen ontvangen wordt. Opnieuw wordt er gefeest. Op dit feest
viert hij samen met zijn familie en met vrienden die niet met hem bevriend zijn
vanwege zijn geld, maar omwille van wie hij is. Dit feest willen we op de KLJ
vieren: we willen laten zien dat we er vrienden zijn omwille van wie de ander is en
om wie jij bent, niet omwille van wat we hebben.
Op de KLJ is iedereen welkom en krijgt iedereen de kans om zichzelf te ontdekken
en zichzelf te zijn, zowel degenen die zich aan de spelregels houden als de
avonturiers. Je krijgt kansen om fouten te maken en daaruit te leren. Ieder van
ons, of we nu leiding zijn of lid, is af en toe een verloren zoon. Een verloren zoon
die met open armen thuis kan komen op de KLJ.

13. Geloofsbelijdenis
Ik wil geloven in een wereld
waar het fijn is om te wonen:
zonder ruzie, zonder verdriet.
Ik wil geloven in een wereld,
waarin iedereen vriend is met elkaar;
een wereld, zoals God de Vader hem geschapen heeft.
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Ik wil geloven dat wij samen
die wereld kunnen bouwen:
een groene wereld met bomen en vlinders,
met de zon en met lieve mensen,
die doen zoals Jezus deed.
Ik wil geloven, dat God ons zal helpen met
zijn Geest,
om te worden zoals zijn kinderen,
waarvoor het echt niet zo moeilijk is
om vriendelijk te zijn, om te helpen;
om geluk te brengen aan de anderen.
Amen.

14. Voorbeden
Voorganger/proost/priester:
Laten we nu onze wensen voor God brengen.
KLJ’er 8:
Dank u Heer, voor onze mama en papa, broers en zussen, oma’s en opa’s, die
samen met onze KLJ-leiding en vrienden altijd voor ons klaarstaan. Voor hen wil
ik bidden.
Allen:
Heer, verhoor ons.
KLJ’er 9:
Dank u Heer, voor mijn vrienden met wie ik gezellig kan samenspelen en die mij
troosten als het nodig is. Voor hen wil ik bidden.
Allen:
Heer, verhoor ons.
KLJ’er 10:
Thuis en op de KLJ zijn we samen en is toch elk anders. Dit mag en het is goed dat
we elkaar helpen om zowel van onze thuis als van onze KLJ-groep een warme plek
te maken.
Allen:
Heer, verhoor ons.
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15. Omhaling + offerande
Als de afdeling wil vendelen of wimpelen, kan dat tijdens dit moment.

16. Gebed over de gaven
Dit is iets voor de jongste leden. Zij kunnen bloemetjes en kaarsen naar voor brengen,
alsook de kelk, druiven (wijn), hosties en brood. AANDACHT: Zorg dat het materiaal
achteraan in de ruimte klaarligt.
Voorganger/proost/priester:
Om allemaal samen feest te vieren, hebben we heel wat zaken nodig. Enkele
KLJ’ers helpen ons hierbij.
KLJ’er 11:
Om feest te vieren hebben wij versiering nodig. Vandaag versieren we de kerk met
ballonnen/ vlaggetjes waarop wij geschreven hebben waarom KLJ voor ons een
feest is. Op een KLJ-feest zijn er ballonnen/vlaggetjes omdat die zorgen voor een
fijne sfeer, net zoals we op de KLJ werken aan een fijne sfeer waar iedereen zich
thuis voelt.
KLJ’er 12:
Geen feest zonder feestkledij! Ook op de KLJ dragen we feestkledij: met onze
[kleur] truien en rode sjaaltjes draagt iedereen op elk KLJ-feest hetzelfde. Zo zie
je al van ver dat wij één hechte bende zijn die samen feestvieren en waar iedereen
welkom is.
KLJ’er 13:
Een feest is geen echt feest zonder je vrienden. Daarom heb ik op dit feest al
mijn KLJ-vrienden meegebracht. Door (twee)wekelijks samen te spelen met
onze groep, worden er op de KLJ vriendschapsbanden voor het leven gesmeed.
Vandaag ben ik dan ook heel blij om hier met zoveel KLJ-vrienden aanwezig te
zijn op ons feest.
KLJ’er 14:
Bij een feest hoort ook een mooi versierde tafel. Daarom versieren wij het altaar
met bloemen en kaarsen. Wij dekken de tafel ook met brood om samen met Hem
te vieren.
Allen of voorganger/proost/priester:
God, eenvoudige gaven, brood en wijn, hebben we op tafel gezet.
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Laat het breken en delen van dit basisvoedsel voor ons een oproep zijn
om ook ons leven te breken en te delen voor elkaar.
Zo bouwen we aan Jouw droom voor onze wereld,
vandaag, morgen en elke dag opnieuw.
Amen.

17. Dankgebed
18. Onze vader
KLJ’ers staan vooraan in een kring, samen met hun leiding en geven handen.
Allen:
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Want van u is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid.
In eeuwigheid.
Amen.

19. Vredeswens
Voorganger/proost/priester:
Geef vrede, God.
Geef vrede in ons eigen hart, in onze KLJ, in ons dorp, land en in onze grote
wereld. Amen.
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20. Communie
Suggestie voor muziek: The Rembrandts – I’ll be there for you
Ik zal er voor je zijn
als de regen begint te stromen.
Ik zal er voor je zijn
zoals ik er eerder ben geweest.
Ik zal er voor je zijn
omdat jij er ook voor mij bent.

21. Bezinning
Hoofdleiding:
Samen zijn we op weg.
Een hechte, toffe groep.
Wij, leiding, stappen graag mee
met jullie enthousiasme, jullie medewerking
en jullie groep-zijn.
Het is nog een lange weg.
Wegwijzers zijn soms zoek.
De weg amper te vinden.
Maar we hopen dat jullie blijven samenwerken,
enthousiast en gezellig groep-zijn.
Op weg met ouders, familie en KLJ-vrienden.
Het ga jullie goed.
Weet dat jullie steeds welkom zijn in onze KLJ-familie.
Zoals vandaag al vaker gezegd, vieren wij als KLJ-familie graag feest.
Op zo’n echt KLJ-feest, kan het KLJ-lied natuurlijk niet ontbreken.
Laat ons voelen dat wij één grote KLJ-familie zijn.
Laat ons samen zingen:

22. KLJ-lied
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KLJ-lied
Jeugdig dat zijn wij,
vorming, ontspanning, samen in groep,
bezinnen, sport en spel het doet je goed;
fris en uit de kluiten gewassen,
jong maar toch een beetje volwassen.
Meisje, jonge man,
‘t is bewezen dat het kan;
maak van je jonge leven
een jeugd.

Katholiek geloven wij,
en dat de jeugd van vandaag nog
toekomst heeft,
elk samenzijn wordt dan een feest;
in je dorp, parochie als een speelterrein,
waar je voor elkaar nog mens kan zijn.
En met KLJ,
voel je je nooit alleen;
met meer dan dertigduizend
vrienden om je heen.

KLJ,
is gezond;
stralende ogen
en een lachende mond.
Katholieke Landelijke Jeugd dat zijn wij
en zo willen we blijven.

KLJ,
is gezond;
stralende ogen
en een lachende mond.
Katholieke Landelijke Jeugd dat zijn wij
Katholieke Landelijke Jeugd dat zijn wij
Katholieke Landelijke Jeugd dat zijn wij
en zo willen we blijven.

Landelijk zo willen wij,
dat het nooit zo ver zal komen,
in een wereld van steen en beton;
alleen nog maar kunnen dromen,
van het gras, de dieren, planten en
bomen.
En het dagelijks brood,
wordt door landbouwers gezaaid;
voor boer en tuinder
sta je paraat.
KLJ,
is gezond;
stralende ogen
en een lachende mond.
Katholieke Landelijke Jeugd dat zijn wij
en zo willen we blijven.
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K-momenten
voor speciale
feestdagen
Er zijn heel wat feestdagen doorheen het jaar waar er extra aandacht gaat
naar een persoon of een gebaar. Even stilstaan bij die speciale dagen door
middel van een K-momentje kan zeker de moeite waard zijn.

september

Van startdag naar een KLJ-feest
Duiding
Organiseer met je KLJ een startdag of met je KLJ-gewest een feest of een fuif. Op
dit feest zijn er veel KLJ’ers aanwezig die je al kent, maar waarschijnlijk ook heel
wat onbekende KLJ’ers. Maak van feesten iets bezinnends door anderen te leren
kennen. Ga met elkaar in gesprek, zwier die dansbeentjes in het rond en geniet
van een toffe onverwachte avond met elkaar.

Doelgroep: alle leeftijden, mits aanpassing
Duur: 30 minuten
Methodiek
Speld bij elke KLJ’er die binnenkomt een nummer op de borst en geef hem of haar
10 papiertjes waar vragen of opdrachten opstaan. Voor elke vraag of opdracht heb
je een ander nummer, dus een andere KLJ’er, nodig. Alle KLJ’ers proberen tegen
het einde van de avond de opdrachtjes en vragen die op hun papiertjes staan te
volbrengen. Hierdoor moeten ze samenwerken met KLJ’ers die ze al goed, maar
ook minder goed kennen.
Zijn al je opdrachten volbracht? Vraag dan 10 nieuwe papiertjes en zet je ontdekkings- en kennismakingstocht verder op het feest.
Tip: zorg voor een evenwicht tussen laagdrempelige en iets uitdagendere vragen
en opdrachten.
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Voorbeelden voor papiertjes
- Doe: Vraag een liedje aan voor nummer 21.
- Doe: Dans de indianendans met nummer 6.
- Doe: Geef een hand aan nummer 42.
- Doe: Neem een selfie met nummer 62.
- Doe: Verras nummer 80.
- Vraag: Wat maakt een feestje geslaagd voor nummer 15?
- Vraag: Wat betekent ‘vriendschap’ voor nummer 37?
- Vraag: Welk drankje zou nummer 57 wel smaken op een warme zomeravond?
- Vraag: Waar wordt nummer 79 stil van?

26 november

Thanksgiving
Duiding
Thanksgiving Day (dankzegginsdag), is een nationale feestdag in de V.S. en
Canada waarop dank wordt gezegd (traditioneel aan God) voor de oogst en voor
allerlei andere goede dingen.

Doelgroep: 12-18 jaar
Duur: 15 minuten
Lied/filmpje: Voorstel voor muziek: Ingeborg - Gratitude
Materiaal
- Muziekbox
- Papier
- Pennen

Methodiek
We zijn met z’n allen op zoek naar het Grote Geluk, maar daardoor missen we te
18

vaak die kleine momenten van euforie: op de wekker kijken net wanneer het 22:22
uur is, het donsdeken bij de eerste poging correct in de overtrek steken, je IPhone
laten vallen en zien dat het scherm NIET KAPOT IS. (Lynn Van Royen: #kleingelukske)
Iedereen mag nu zijn/haar klein gelukske(s) opschrijven: wat zijn de dingen die
misschien maar heel klein zijn, maar toch heel even dat kleine geluksgevoel
geven?

Slottekst
Je vindt het niet in gouden ringen.
Het zit hem in de kleine dingen.
De geur van de lente.
De lach van een kind.
Dat is waar ik
geluk in vind.
Bron: Lief Leven

24 en 25 december

Kerstfeest
Bezinnend tekstje
Goede God,
die ons de ogen opent
voor wat er in de wereld gebeurt,
U die ons hart sneller doet kloppen
als mensen om hulp vragen
of zich gekleineerd voelen,
wees in ons:
Kracht en Hoop,
Uithoudingsvermogen en Liefde
om aan te pakken wat U ons te doen geeft
voor iedere mens op onze weg.
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Zo bidden wij in naam van Jezus,
die wij verwachten
en naar wie wij uitkijken.
Amen.

Info
Wil je een kersviering of -bezinning houden, bekijk dan ook onze K-winterzending. www.klj.be/de-k-klj

4 april

Paasfeest
Doelgroep: alle leeftijden
Duur: 30 minuten
Methodiek
Laat iedereen in een kring zitten en plaats voor elke persoon een theelichtje.
Maak het heel donker in de ruimte. Iemand van de leiding steekt een grote kaars
aan die in het midden van de cirkel staat, terwijl wordt een bezinnende tekst
voorgelezen. Daarna mogen anderen hun lichtje één voor één aansteken. Ondertussen vertellen ze hoe zij het vuur brandend proberen te maken/houden.

Bezinnend tekstje
Laat het vuur weer branden.
Laat het vuur weer branden
waar leven verdord is,
de bron opgedroogd,
de liefde verkild
en waar de dagen troosteloos geworden zijn.
Laat het vuur weer branden
waar mensen zich hebben opgesloten in zichzelf,
bezeerd zijn in hun vertrouwen,
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al te vermoeid raakten
en niets meer verwachten.
Laat het vuur weer branden
waar mensen alleen gelaten zijn,
hun taal niet verstaan en hun liefde niet aanvaard worden,
waar zij enkel nog twijfelen aan zichzelf.
Laat het vuur weer branden
waar de liefde is gestorven
en nooit meer wordt uitgesproken,
waar mensen verbitterd zijn,
alleen nog maar gevoed door stille wrok.
God,
laat ons het vuur weer ontsteken.
Bron: https://emmausparochie.be/gebeden/

21 juni

De K-ocktail van KLJ, het begin van
de zomer
Duiding
Feestjes zijn de perfecte gelegenheid om samen met vrienden te genieten. Te
genieten van een gezellige babbel, goede muziek, een uitgelaten sfeer, het samenzijn! Bij een feest horen natuurlijk ook drankjes.

Doelgroep: alle leeftijden
Duur: 30 minuten of langer
Methodiek
Hieronder vind je twee recepten voor de k-ocktail, een verfrissende sangria mét
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zomerfruit. Je kan kiezen voor de versie met alcohol of de versie zonder alcohol.
De opgesomde ingrediënten met hun hoeveelheden zijn voor ongeveer 10 personen.
Cocktail

Mocktail

Wat heb je nodig:

Wat heb je nodig:

-

750 ml gekoelde witte wijn
60 ml Cointreau
1 l appelsap
Handje muntblaadjes (naar eigen
smaak)
- 500 g gesneden aardbeien
- 200 g gehalveerde druiven
- 250 g bosbessen

-

Hoe ga je aan de slag?

Hoe ga je aan de slag?

Stap 1: Zorg voor een grote bokaal en
vul die met de witte wijn, Cointreau en
het appelsap.
Stap 2: Snijd de aardbeien in stukken en
halveer de druiven. Zorg dat de aardbeien niet te klein gesneden worden, je wilt
ze nog duidelijk proeven.
Stap 3: Voeg de aardbeien, de druiven
en de bosbessen toe. Roer alles goed zodat de verschillende smaken vrijkomen.
Je kan gerust nog andere soorten fruit
toevoegen: stukjes kiwi, sinaasappel,
blauwe bessen, frambozen, …
Stap 4: Meng de blaadjes munt onder
de cocktail en plaats alles in de koelkast.
De cocktail is het best als je hem lekker
fris serveert!

Stap 1: Giet het druivensap, het appelsap en het sinaasappelsap samen in
een grote kom.
Stap 2: Was en snijd de sinaasappels en
citroenen in schijfjes. Was ook de appels en snijd ze in plakjes. Je kan gerust
nog andere soorten fruit toevoegen, dit
geheel naar eigen smaak.
Stap 3: Voeg het gesneden fruit toe aan
het mengsel en roer goed.
Stap 4: Voeg de muntstengels en de
kaneelstokjes toe. Roer opnieuw goed
zodat alle smaken vrijkomen.
Stap 5: Plaats het mengsel in de koelkast. De cocktail is het best als je hem
lekker fris serveert!

150 cl druivensap
75 cl appelsap
75 cl sinaasappelsap
3 sinaasappels
3 citroenen
3 appels
10 takjes munt (naar eigen smaak)
2.5 kaneelstokjes

Naast drankjes horen bij feestjes ook borrelhapjes, al hebben wij daar ‘borrelklapjes’ van gemaakt. Feestjes zijn volgens ons de perfecte manier om te klappen (dialect voor praten) met vrienden. De teksten die hieronder staan, passen
hier perfect bij. Vrienden heb je nodig in alle tijden van het leven: bij geluk, bij
verdriet, bij angst, bij plezier, … Deze teksten kunnen de aanzet geven om samen
herinneringen op te halen.
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Bezinnende tekstjes
tekst 1
Laat de zon weer gaan schijnen.
Kom zing met me mee.
Pluk de dag en wees blij.
Voel het leven weer stromen.
Geef je over. Wees vrij!

Ik reik je mijn hand.
tijdens dagen vol zorgen.
Ik blijf naast je staan
en gun je de tijd.
Ik bied je een schouder
bij lasten van morgen.
Ik hoop datje kracht vindt.
Ik zal er voor je zijn.
Ik luister in stilte
naar jouw pijn en jouw tranen.
Ik leef met je mee
en voel je verdriet.
Ik sta voor je klaar,
laat je maar gaan.
Ontdek jouw moed
ook al zie je die niet.
Kom lach met me mee.
Laat zorgen verdwijnen,
kom dan met me mee.

tekst 2
Dankjewel voor alle keren dat je mij
laat stralen.
Dankjewel voor alle keren dat je mijn
verdriet komt halen.
Dankjewel voor alle keren dat je daar
bent met wijze raad.
Dankjewel voor alle keren dat je luistert en met me praat.
Dankjewel voor alle keren dat ik schaterlach met jou.
Dankjewel voor alle keren dat ik zoveel
van je hou.

30 juli

Dag van de vriendschap
Duiding
Vriendschap is een nauwe relatie of verhouding tussen twee of meerdere mensen
waarbij het geslacht geen rol speelt. Het belangrijkste waarop een goede vriendschap gebouwd is, is vertrouwen en onvoorwaardelijkheid. Iemand met wie men
een vriendschapsband heeft, noemt men een ‘vriend’ of ‘vriendin’. Synoniemen
zijn ‘kameraad’, ‘kornuit’, ‘makker’, ‘maat’, ‘gabber’, ‘slapie’, ‘mattie’ of ‘bro’.

Doelgroep: alle leeftijden
Duur: 20 minuten
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Materiaal
- Getekende boom
- Verf
- Alcholstiften

Lied/filmpje
Suggestie voor muziek: #LikeMe - Je hebt een vriend

Methodiek
We tekenen een kale boom met takken op papier of karton.
Nadien mag iedereen zijn handafdruk (met verf ) zeten op een tak, zo verschijnt
er een mooie kruin. Nadien mag iedereen een complimentje schrijven in de hand
van een vriend.

Slottekst
We planten een boom, onze vriendschapsboom.
Met zaadjes van nieuwsgierigheid en plezier
in een bodem vol inlevingsgevoel.
Samen verzorgen we onze boom.
Snoeien de takken van jaloezie en ergernis weg.
Geven elke dag een scheutje begrip en geduld.
Onze vriendschapsboom wordt hoog en sterk.
Een brede kruin om in te schuilen.
En deugddoende vruchten die doen leven.
Bron: bezinningsteksten.wordpress.com
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K-momenten
doorheen
het jaar
Doorheen het jaar zijn er heel wat momenten, groot en klein, die zeker de
moeite waard zijn om in de kijker te zetten met een K-feestje.

KLJ-bedankingsfeest
Materiaal
-

Papier
Verf in de kleuren van de regenboog,
Kleurpotloden
Allerlei om de regenbogen te versieren

Methodiek
Lees onderstaande (welkomst-)tekst voor. Daarna gaan we aan de slag met de
regenboog, want een regenboog brengt kleur in het gebeuren.
De kleuren worden aangebracht met bij elke kleur een passend woord. Leden
kunnen zo kleur brengen in het lokaal of de ruimte waar gevierd wordt. Bij het
aanbrengen van een kleur kan ook een passende tekst uitgesproken worden.
Hieronder vind je alvast een tekstje per kleur.

Welkomsttekst
Dag mensen,
dag vrienden allemaal,
dag KLJ’ers,
dag jonge mensen,
dag bestuursleden,
dag ouders,
Welkom vandaag.
Welkom aan jullie allen, die vroeger BJB-KLJ meemaakten in vreugde, in vriendschap voor en met anderen.
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Welkom, sympathisant of vriend van KLJ.
Vandaag staan we even stil bij al die kansen die mensen in de voorbije jaren gegeven en gekregen hebben.
Vandaag staan we even stil om ook morgen met onze KLJ-leden op weg te gaan en
hen diezelfde kansen te geven.
Vandaag willen we ook dank zeggen voor de wijze waarop Jezus ons met zijn
voorbeeld nabij is geweest.
Maar vieren is niet enkel danken om het verleden,
het is ook bidden dat de toekomst
tijd van genade wordt,
de tijd om verder te bouwen
aan een deugddoend en kleurrijk jeugdwerk,
want we geloven in KLJ.

Bezinnende teksten per kleur
Rood: Liefde en vriendschap
Vriendschap in onze afdeling, dat is iets om door te geven, want daar is het om te
doen, dat te mogen beleven in KLJ. Samen vriendschap delen, samen is meer dan
alleen. Samen vriendschap delen over alle kleine kanten heen.
Oranje: Verdraagzaamheid en samenleven
Span je draden wereldwijd, doorbreek de enge grenzen. Op weg naar de verdraagzaamheid, ’t gaat overal om mensen. Blijf niet steken in je hoek, ga eens op de
loop, want ook kleine mensen zijn op zoek naar tekens van hoop.
Geel: Openheid
Als we nu eens samen praten over al ons doen en laten, zie je wel wat waarde
heeft, weet je wel waarvoor je leeft. Maar KLJ is niet altijd een woordenspel. We
zien verdieping meer dan ik vertel. Ja, ik wil doen wat ik kan en zijn wie ik ben. Ik
wil geven al wat ik in mij heb en ontvangen van wat anderen delen.
Groen: Rechtvaardigheid
Het gaat in de wereld om een manier van leven. Waarbij aan ieder mens het recht
wordt gegeven. Het is iets dat je leven raakt en waar je samen werk van maakt.
Blauw: Geloof
We geloven in een wereld waar alles beter kan, in een wereld van vreugde, een wereld van hoop. We geloven in de mensen die geïnspireerd door Jezus voorbeeld,
met ons willen zoeken naar wat mensen samenbrengt.
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Indigo: Verbondenheid
Van oost tot west, van noord tot zuid, verbondenheid, ik zing het luid. De wereld
wordt een groot geheel, iedereen die krijgt zijn deel. Een droom van vrede eens
voorgoed, die roept ons om te geven, opdat we samendoen wat moet, verbonden
echt gaan leven.
Violet:Vrede
Het geweld in onze wereld maakt me soms zo bang, daarom werk ik aan vrede
heel mijn leven lang. Laten wij die stad van vrede vinden waar wapens uit den
boze zijn en waar de meest beminden die vredemensen zijn.

KLJ-jubilee
Een dankwoord voor een jubileumfeest
Dankbaar om [xxx] jaar inzet van zo veel mensen,
die het gratis, belangeloos en voor niets hebben gedaan
willen we nu even bezinnend verwijzen:
Om je guitige lach, je kleurrijke inbreng, je eenvoud, je warme vriendschap, omdat je meebouwt aan een deugddoende KLJ-werking. Zomaar gratis, belangeloos
en voor niets.
Dankjewel KLJ-leden.
Om je tijd, je spirit en die grabbelton vol met boeiende activiteiten, omdat je er
telkens bij was op bestuursvergadering, zomaar gratis, belangeloos en voor niets.
Dankjewel leiding.
Omdat je een onmisbare schakel was in die lange ketting van [xxx] jaar KLJ.
Omdat ook jij daar het beste van jezelf gaf, zomaar gratis, belangeloos en voor
niets.
Dankjewel oud-leiding.
Omdat je ons het nodige duwtje gaf in de goede richting, om je inbreng van
christelijke inspiratie en duiding, om je volwassen mee op weg gaan, omdat je
met ons vreugde kende en verdriet met ons deelde. Zomaar gratis, belangeloos en
voor niets.
Dankjewel proosten en volwassenbegeleiders.
Omdat je veel vertrouwen geeft aan jonge mensen, om je bemoedigend woord, je
diepe genegenheid, je helpende hand. Zomaar gratis, belangeloos en voor niets.
Dankjewel moeder, vader, KLJ-vriend.
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‘Pop’ je zorgen
Duiding
Iedereen maakt zich soms zorgen, dat is heel normaal. Toch wil dat niet zeggen
dat het ook wenselijk is. Zorgen halen de glans van het moment. Ze belemmeren
je om volop te genieten van ieder moment. En daarbij, ze zijn vaak vooral nutteloos en ineffectief (Hermus, 2020). Zorgen ben je liever kwijt, zeker op feestjes.
Met deze korte bezinning poppen we onze zorgen weg.

Doelgroep: vanaf 10 jaar
Duur: 30 minuten
Materiaal
-

Ballonnen
Tandenstokers of naaldjes
Alcoholstiften
Box met muziek

Lied/filmpje: voorstel voor muziek: Bob Marley - Don’t worry be Happy
Methodiek
Ieder persoon krijgt een ballon en blaast die op. Met een alcoholstift schrijft hij/
zij hierop grote of kleine zorgen, namen van personen of gebeurtenissen waarover hij/zij nadenkt en mee blijft zitten. Als iedereen klaar is, prikken we samen
de ballon door met een tandenstoker of een naaldje. Als onze zorgen zijn gepopt,
kunnen we ze stilletjes loslaten en beginnen aan het feestje.
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Een afspeellijst vol herinneringen
Methodiek
Voorbereiding
Geef ieder lid voor de bezinning een strookje papier en een pen. Iedereen schrijft
op het papiertje een liedje dat voor hem of haar KLJ betekent of een link heeft
met KLJ/een KLJ-moment. De leiding verzamelt nu alle strookjes en maakt een
afspeellijst met alle nummers.
De bezinning zelf
Alle leden mogen nu terug samen in een groep gaan zitten. Zet de afspeellijst
op en pauzeer na of tijdens elk liedje. Het is vervolgens aan de groep om uit te
zoeken van wie dit nummer komt. Als de persoon geraden wordt, dan moet die
uitleggen wat voor hem of haar de link was met KLJ.
Heb je niet veel tijd?
Laat de leden dan de strookjes trekken uit een bokaal. Laat hen vervolgens raden
van wie het nummer komt. Je kan de afspeellijst later ook altijd nog maken en
afspelen. Ook zo eindig je toch met een afspeellijst vol herinneringen.

Liedje (titel + uitvoerder): ………………………………………………..……

…………………………………………………………….....................................................

Voor wie vraag ik dit liedje aan: ………………..............……..………....
Boodschap: ……………………………………………………………………..…..

……………………………………..........................................................................................
.....................................................................................................................................................
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Grasduinen
in de Bijbel
In de Bijbel vinden we altijd inspiratie terug voor ons dagelijks leven. Deze
teksten kan je dan ook gebruiken tijdens een bezinning in je afdeling.

Dank U voor deze KLJ
Heer Jezus,
maak ons groot in kleine dingen.
Je zei ooit aan je apostelen:
“Ik wens jullie veel liefde, geluk en vrede.
Zit dus niet te vitten op elkaars fouten,
maar kijk naar wat we samen geloven.”
Omdat Je er zo dikwijls over sprak, vragen we Je nu ook:
Wil Je die vrede ook aan ons hart geven,
zodat we samen in onze KLJ-groep en geloofsgemeenschap
onszelf mogen zijn en één vriendengroep kunnen worden.
Laten we voor elkaar een teken van vrede zijn.

Zend U geest over KLJ
God,
zend Uw Geest, om ons te bevestigen in onze taak.
Zo zal Uw Rijk komen in ons en onze KLJ-afdeling.
Want samen op weg gaan is een opgave.
Wij zijn allen anders,
hebben een eigen karakter en mogelijkheden,
en toch is samen gaan de enige weg.
Om onze droom waar te maken en om kleur en feest
te brengen in ons leven en in dat van anderen vragen wij U,
om onze tochtgenoot te zijn.
Amen.
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Inspirerende
teksten

Ik ga deze avond bewaren
Op een avond zaten de eekhoorn en de mier naast elkaar op de bovenste tak van
de beuk. Het was warm en stil en zij keken naar de toppen van de bomen en naar
de sterren. Zij hadden honing gegeten en gepraat met de zon, de oever van de
rivier, brieven en vermoedens. “Ik ga deze avond bewaren”, zei de mier. “Vind je
dat goed?”
“Daar stop ik deze avond bij”, zei hij. “Er zit al veel in.” Hij deed het doosje dicht,
groette de eekhoorn en ging naar huis.
De eekhoorn bleef nog lang op de tak voor de deur zitten en dacht aan het doosje.
Hoe zou die avond daar nu in zitten? Zou hij niet verkreukelen of verbleken? Zou
de smaak van honing er ook in zitten? En zou je hem er altijd weer in kunnen krijgen als je hem eruit haalde? Zou hij niet kunnen vallen of breken, of wegrollen?
Wat zou er trouwens nog meer in het doosje zitten? Avonturen die de mier had
beleefd? Ochtenden in het gras aan de oever van de rivier, als de golven glinsterden? Brieven van verre dieren? En zou het doosje ooit vol zijn, zodat er niets meer
bij kon? En zouden er ook andere doosjes bestaan, voor treurige dagen? Zijn
hoofd duizelde. Hij ging naar huis en stapte in bed.
De mier lag toen al lang te slapen, in zijn huis onder de struik. Het doosje lag
boven zijn hoofd, op een plank. Maar hij had het niet stevig genoeg dichtgedaan.
Midden in de nacht schoot het plotseling open en een oude verjaardag vloog
met grote snelheid naar buiten, de kamer in. En plotseling danste de mier met
de olifant, in het maanlicht, onder de linde. “Maar ik sliep!”, riep de mier. “O dat
geeft niets”, zei de olifant en hij zwierde met de mier in het rond. Hij zwaaide met
zijn oren en zijn slurf en zei: “wat dansen wij goed hé?” en “O pardon” als hij op
de tenen van de mier trapte. En hij zei dat de mier ook best op zijn tenen mocht
trappen. De gloeiworm glom in de rozenstruik en de eekhoorn zat op de onderste
tak van de linde en wuifde naar de mier.
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Plotseling glipte de verjaardag het doosje weer in en even later werd de mier wakker. Hij wreef zijn ogen uit en keek om zich heen. De maan scheen naar binnen en
viel op het doosje op de plank. De mier stond op en duwde het deksel stevig dicht.
Maar hij hield zijn oor nog wel even tegen het doosje en hoorde muziek en geritsel en gekabbel van golven. En hij dacht zelfs even dat hij de smaak van honing
hoorde, maar hij wist niet zeker of dat wel kon.
Hij fronste zijn voorhoofd en stapte weer in bed.
Uit: Misschien wisten zij alles Van Toon Tellegen

De man die om vrede ging
De burgemeester maakte zich zorgen: “Waarom zijn de mensen in mijn stad zo
ongelukkig?” Een rondtrekkende fluitspeler zei: “Er is hier geen vrede.” Toen riep
de burgemeester iedereen bijeen op het stadsplein en vroeg: “Wil er iemand vrede gaan zoeken?” Een oude tuinman stond op. “Ik zal wel gaan”, zei hij. Een paar
weken later was hij nog steeds niet terug. Zijn tuin stond vol onkruid. Zijn stokoude buurvrouw kon het niet meer aanzien. Met een hark en een schoffel ging
ze aan de slag in de tuin van haar buurman. Een paar moeders zeiden tegen hun
grote jongens: “Dat gaat niet, jullie de hele tijd voor de tv en die oude vrouw maar
in de tuin werken.” “Ach dat wil ze toch zelf ”, mopperden ze. Maar na een tijd
gingen ze toch stilletjes naar de tuin. Het werk viel best wel mee. Het werd zomer
en alles groeide en bloeide. De jongens hadden meer hulp nodig. Hun vrienden
wilden wel, maar niet als die of een ander erbij was. “Ho,” riepen de jongens, “we
hebben zoveel handen nodig, dat het niet uitmaakt van wie ze zijn.” De tuin werd
een juweeltje. De bloemen werden gebracht naar wie oud of ziek was en met de
groenten en het fruit werd een groot feest gehouden. Tijdens dat feest kwam de
tuinman terug. “Ik heb nergens vrede kunnen vinden”, zei hij. “Maar het gekke is:
de laatste tijd stuurden ze me steeds naar hier als ik om vrede vroeg.”
Uit: Een parel voor elke dag van Chantal Leterme
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De bontjas
Op een dag werd de Hodja uitgenodigd voor een feest. Omdat hij geen tijd had
om andere kleren aan te trekken, ging hij er in zijn gewone kleren naartoe. Toen
hij er aankwam, kwam niemand hem verwelkomen of een glas muntthee inschenken. Hij keerde zich om en ging terug naar huis. Daar deed hij een nieuwe
tulband aan en een mooie bontjas. Zo ging hij terug naar het feest. De gastheer
zag hem en vroeg: “Hodja! Hoe gaat het met u? Komt u naast mij zitten?” En hij
schepte het bord van de Hodja vol met de lekkerste hapjes. Toen men begon te
eten, pakte de Hodja een punt van zijn jas, stopte die in het bord en zei: “Eet,
bontjas, eet!” De gastheer zei: “Hodja, wat doet u nu?” “Ik laat mijn bontjas eten”,
zei hij. “Maakt u een grapje?”, vroeg de gastheer. “Nee,” zei Hodja, “ik wist niet
dat een bontjas kon eten. Toen ik in mijn gewone kleren kwam, heeft niemand
mij verwelkomd. Maar met deze jas aan, kwam u naar mij toe, bood u mij de beste
plaats en zocht u voor mij de lekkerste hapjes. Dat deed u voor deze bontjas en
niet voor de man die erin zit.”
Uit: Een parel voor elke dag van Chantal Leterme
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Nog meer K

KLJ-website
www.klj.be/de-k-klj
Ben jij op zoek naar nog meer K in KLJ? Surf dan naar www.klj.be/de-k-klj, want
daar vind je alles over de K, zoals onze winter- en kampzendingen, ons jaarthemamateriaal en andere K-publicaties.
Nog vragen? Stuur dan een mail naar pastoraal@klj.be

Spieken bij de anderen
Ben je nieuwsgierig naar wat de andere jeugdbewegingen uitwerken rond de K?
Op www.netwerkvoorpastoraalmetjongeren.be staat alles netjes opgelijst
onder ‘aanbod’.

Kijk eens bij de KSA
Ook onze bevriende jeugdbeweging KSA maakt heel wat eigentijds K-materiaal.
Op hun website vind je kant en klaar K-materiaal.

De K in jouw afdeling
Sturen jullie een kaartje bij een speciale gelegenheid?
Gaan jullie op bezoek bij een lid?
Organiseren jullie een kampviering?
Rapen jullie paaseieren?
Zingen jullie voor het eten?
Hebben jullie oog voor de zwaksten in de groep?
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Staan jullie even stil voor het slapengaan?
Werken jullie mee aan acties voor het goede doel?
Proberen jullie leden waarden mee te geven?
Koesteren jullie de vriendschap?
Durven jullie met elkaar in discussie gaan?
Vieren jullie samen kerst?
Is er tijd voor een bezinnend moment?
Nemen jullie vijf minuten tijd om tot rust te komen?
Geweldig, maar zou het niet nog beter zijn als een leid(st)er of bestuurslid de
schouders hieronder zet zodat deze waardevolle momenten verder groeien? Er zit
vast een K-verantwoordelijk in jouw afdeling! Registreer hem of haar in Click.

Werkgroep K
Zin om ook toffe bezinningen te bedenken of in elkaar te boksen? Kom dan naar
één van onze Werkgroepen K, want in elke regio is er zo’n toffe bende te vinden.
Mail naar jolien.caubergh@klj.be en je wordt met open armen ontvangen.
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