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Een jaar vol KLJ-feest,
iets om reikhalzend naar uit te kijken.
Schitterende slingers vol plezier.
Kleurvolle ballonnen vol avontuur.
Verlangend wordt er uitgekeken naar  
een KLJ-sjaaltje rond de hals
en speelbotten vol modder 
die verwelkomd worden door 
knuffelende armen, 
stralende ogen en  
een lachende mond!

KLJ’ers samen is altijd een feest.
Met deze bundel vol K-inspiratie willen 
we dan ook ons steentje bijdragen. Geniet 
van de eindejaarsperiode, geniet van 
elkaars gezelschap en geniet van KLJ.

Zalig kerstfeest en een gelukkig 
Nieuwjaar,

Jolien Caubergh, K-medewerker

Stralende ogen

07

04

12

14

15

Doe eens een K-moment

Doe eens een bezinning

Nog meer K-materiaal

Op de K-alender

De K in jouw afdeling

- Digitaal kerstfeestje
- Een klein gelukje
- Kerstbingo
- Nieuwjaarsbrieven
- Adventskalender
- Nu ik zo naast je zit

- Stiltewandeling
- Waar wacht je op?

- Filmpjes
- Door het zure heen
- KLJ-website

- De Warmste Week
- Tractorzegeningen
- De Passie

- K-verantwoordelijken?
- Werkgroep K



4

Doe eens 
een bezinning

Stiltewandeling
Methodiek

Tussenstop 1: het verhaal

Stippel op voorhand een wandeling uit met tussenstops. Kies de tussenstops op 
strategische plaatsen, zoals plaatsen waar je even kan zitten om na te denken 
of om te spreken met je wandelgenoten. Hang op deze tussenstops het verhaal, 
richtvragen en gespreksonderwerpen op. Deel via allerlei communicatiekanalen 
de route van de wandeling met je leden, ouders en leiding. 

Het sneeuwt zachtjes en op een tak van een dennenboom zit een winterkoninkje. 
Het anders zo drukke, kleine bruine vogeltje, met een heel eigenwijs, rechtop-
staand staartje, zit nu muisstil. Je hoort hem alleen tellen. Tellen? Ja, hij is bij 
3997, … 3998, … 3999, …

“Wat ben je toch aan het doen?”, klinkt er opeens een stem. Het winterkoninkje 
valt van schrik bijna van de tak. “Mijn hemel!”, zegt het tegen de witte duif, die 
op een andere tak in de boom zit. “Laat jij mij even schrikken. Ik had je helemaal 
niet gezien. Ben je er al lang?” “Ja, ik ben er al een poos. Eigenlijk ben ik er altijd 
al geweest”, zegt de duif. “Ik ben de vredesduif. Ik probeer de mensen er aan te 
herinneren dat er vrede kan zijn. Maar nu weet ik nog niet wat jij aan het doen 
bent.” 

“Dat zal ik je vertellen”, zegt het winterkoninkje. “Maar ik heb eerst een vraag. 
Hoeveel weegt een sneeuwvlok?” “Niets, denk ik”, zegt de duif.
“Luister dan maar eens”, zegt het winterkoninkje. “Gisteren zat ik ook te tellen. 
De hele tak lag vol sneeuw. Ik had al 4000 vlokken geteld en het ging maar door. 
4001, 4002, 4003, 4004, en toen, toen viel vlok 4005 … en de tak brak! Ik lag 
midden in een hoop sneeuw op de grond. Dan ga jij me toch niet vertellen dat die 
vlok niets woog.” De duif is stil. “Ik ga maar eens naar een andere tak, opnieuw 
beginnen, want nu ben ik de tel kwijt”, zegt het winterkoninkje. “Dag. En veel 
succes met je werk.”
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Volgende tussenstops: richtvragen

Kan vrede mensen verwarmen tijdens de winter? Waarom wel of niet? Zo ja, 
hoe zie jij dat?

Heeft dat ene sneeuwvlokje de tak echt doen breken? Waarom wel of niet?

Zou het zo zijn dat er nog maar één iemand bij hoeft te komen die vrede wenst 
om het echt vrede te laten worden? Waarom wel of niet?

Zou jij die ene persoon kunnen zijn om vrede te wensen voor en door 
anderen? Waarom wel of niet?

Is de advent een goede periode om aan vrede te werken? Waarom wel of niet?

Christenen over heel de wereld herdenken tijdens deze periode de geboorte 
van Jezus. Wat zouden we van hem kunnen leren om zelf aan vrede te werken?

Hoe kunnen we met onze KLJ/gezin/vrienden/… werken aan vrede?

“Zou het aan die éne sneeuwvlok hebben gelegen, dat de tak gebroken is?”, denkt 
de duif. “Als dat zo is, zou het dan met vrede ook zo kunnen gaan? Wanneer er 
al zo veel volwassenen en kinderen zijn, die vrede wensen, die proberen in vrede 
met elkaar te leven, zou er dan nog maar één bij hoeven te komen om het echt 
vrede te laten worden?”
(Herwerking van verhalen uit de hele wereld door Nel de Theije en Leo Kaniok.)

5

Afhankelijk van het aantal tussenstops die je voorziet, kan je per tussenstop één 
van volgende richtvragen ophangen. 
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Waar wacht je op?
Bezinnend tekstje

Gebed

Waar wacht je op, jij waker,
hier midden in de nacht?
Op ‘t eerste spoor van licht, mijn kind,
dat zegt dat een nieuwe dag begint.
Want heus, het gebeurde vaker...
Daarom sta ik op wacht.

Waar wacht je op, jij dromer,
hier midden in de nacht?
Op het zachte ruisen van de vrede
een duif met een groene tak.
Want heus die dag gaat komen...
Daarom sta ik op wacht.

God van nieuw leven, vandaag op 
het feest van de geboorte van Jezus, 
herdenken wij dankbaar hoe in Jezus 
de koninklijke weg zichtbaar is 
geworden. 

Hij heeft ons de richting gewezen naar 
Uw Rijk van recht en gerechtigheid. 
Hij nam het op voor wie uitgesloten 
was. Hij plaatste kinderen in ons 
midden. Hij bracht mensen bij hun 
eigen verhaal en hielp hen hun eigen 
kracht te gebruiken.

Waar wacht je op, jij dichter,
in de winter kil en koud?
Op een kindje pasgeboren
en misschien wat engelenkoren.
Want heus het wordt weer lichter
als dat Kindje van ons houdt.

Waar wacht je op, jij mama,
in deze stille nacht?
Op herders en wat Wijzen
die met de sterren reizen.
Want heus, dit Kindje klein
wil er voor ieder zijn.

Jezus was licht voor mensen die in 
duisternis verkeerden. Ook wij willen, 
als beeld van U, elkaar het leven 
mogelijk maken. Als de duisternis ons 
soms overvalt, wijs ons dan de weg 
naar het licht. Wees ons nabij als we 
tastend onze weg zoeken.

Help ons ook elkaar tot gids te zijn.
Zoals U in Jezus aan het licht gekomen 
bent, zo willen ook wij ons openstellen 
voor Uw Geest, vandaag en alle dagen 
van ons leven. 
Amen.

Methodiek
Hoe wil jij het lichtje zijn voor anderen? Doe samen met je leden een kaars aan 
en zet hem zichtbaar voor anderen (als je de methodiek digitaal doet, plaats je 
de kaars duidelijk in beeld). Stel volgende vraag: “hoe wil jij een lichtje zijn voor 
anderen?” Laat je leden vertellen, tekenen en schrijven, en inspireer elkaar door 
goede ideeën te delen.



Doe eens 
een K-moment

Digitaal kerstfeestje

Samen eten

Samen een film kijken

Samen dansen

Samen sterren kijken

Niets is leuker dan samen feesten, zeker als het een KLJ-feestje is. Helaas mogen 
we wegens het coronavirus niet samenkomen in één ruimte. Digitale feestjes zijn 
daarom een leuk alternatief. 

Geef op voorhand een boodschappenlijstje door aan je deelnemers en spreek een 
tijdstip af waarop je elkaar digitaal zal ontmoeten. Maak het gerecht klaar voor 
het scherm, om daarna samen te eten. Smakelijk!  

Tip: kies voor een gerecht met een wachttijd, bijvoorbeeld een pizza, zodat je de 
wachttijd kan gebruiken om je tafel te versieren, je meest ‘Kerstige’ kleren aan te 
trekken of een spelletje te spelen.

Samen in de zetel ploffen is een 
geweldig idee! Online vind je heel wat 
mogelijkheden om samen, maar toch 
vanop afstand, naar een film te kijken.

Niets is beter dan een KLJ-feestje!  Heb je een eigen huis-dj? Ga dan volledig uit 
de bol tijdens een digitaal feestje. Of maak samen een Spotify-afspeellijst.
Tip: Ga op zoek naar de Spotify-afspeellijsten van KLJ, speciaal voor al je KLJ-
themafeestjes.  

Als de rust in huis moet wederkeren en 
je toch nog geen afscheid wil nemen 
van elkaar, dan kan je buiten naar de 
sterren gaan kijken. Spot jij de Poolster 
of de Grote Beer?
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Een klein gelukje
Bezinnend tekstje
In een dorp hoog in de bergen woonde een meisje. ’s Avonds zat ze graag wat op 
de bank achter het huis om op de sterren te wachten.

Op een dag kwam er een vakantiegast uit de stad, die het verdiep boven het 
meisje logeerde. Daar was een jongen bij die ongeveer zo oud was als het meisje. 
Toen hij het meisje ’s avonds zo stil op de bank zag zitten, vroeg hij: “Wat zit 
je hier eigenlijk te doen?” “Ik wacht op de sterren”, antwoordde het meisje. De 
jongen ging naast haar zitten. De eerste ster verscheen, daarna de tweede, de 
derde, de vierde, tot de hemel bezaaid was met sterren. Opeens sprong de jongen 
op en riep: “Daar heb je hem! Daar!” Hij wees omhoog naar een bepaalde plaats 
en zei: “Die ster, die heldere grote, daar naast die twee kleine – zie je die? Die is 
van mij!”

“Hoezo?”, vroeg het meisje verbaasd. “Hoezo van jou? Dat kan helemaal niet. De 
sterren zijn van iedereen.” “Deze niet”, antwoordde de jongen. “Deze is van mij 
alleen. Cadeau gekregen van mijn oom met Kerstmis.” Het meisje keek de jongen 
ongelovig aan. “Op mijn erewoord!”, zei de jongen. “Ik heb thuis een bewijs. In 
mijn kamer aan de muur. Daarop staat: Hiermee bevestigen wij, dat Peter Van 
de Berg de rechtmatige bezitter is van ster nummer 375.815. Met stempel en 
handtekening van de bevoegde instanties.” 

Het meisje keek omhoog naar de ster. “Maar een ster kan toch van niemand 
zijn?” “Natuurlijk wel”, beklemtoonde de jongen. “Mijn oom heeft hem bij de 
sterrenwacht gekocht. Dat was echt niet goedkoop. Die twee kleine daarnaast 
waren een stuk goedkoper geweest.” Het meisje schudde haar hoofd. “Wat ga je 
met je ster doen?”, vroeg ze. De jongen dacht na en zei toen: “ik kijk ernaar.” Daar 
moest het meisje om lachen. “Dat doe ik toch ook”, riep ze. “Iedere avond. En 
helemaal gratis!”
(Kijk, een ster – Annegert Fuchshuber)

Methodiek
Kom met je afdeling digitaal samen en lees het verhaal voor. Laat de aanwezigen 
hun kleine gelukjes opschrijven. Maak gebruik van bijvoorbeeld  
www.mentimeter.com. Hierbij kan je alle antwoorden samenbrengen op één 
scherm dat met iedereen gedeeld wordt.



Kerstbingo
Methodiek
Moedig je afdeling aan om naar buiten te gaan en een bingo te spelen doorheen 
het dorp. Die bingo kan je zelf maken of je kan onderstaand voorbeeld gebruiken. 
Wil je meer interactie via het internet? Vraag de deelnemers dan om foto’s te 
nemen en door te sturen via Facebook, WhatsApp of Instagram. 

De Kerstman Een ijsbeer Een pinuïn Een rendier

Een slee Een kerst-
boom Sneeuw Een kerststal

Een ster De drie  
wijzen

Maria, Jozef 
en Jezus

Een herder 
met schapen

Kerstballen Vier advents-
kaarsen Kerstlichtjes Een engel

Methodiek

Nieuwjaarsbrieven

Wil je al je leden nog eens in het echt 
zien? Ga dan met een ouderwetse, 
handgeschreven brief op pad. Volg alle 
voorzorgsmaatregelen(!), bel aan en 
draag je beste nieuwjaarsbrief voor, op 
veilige afstand. Laat je nieuwjaarsbrief 
achter, eventueel met de info voor het 
vervolg van het KLJ-jaar. Glunderende 
ogen en plezier verzekerd.



Methodiek

Adventskalender

Maak samen met je leden een 
adventskalender, maar doe dat niet 
allemaal tezamen in het lokaal. Stuur 
iedereen evenveel enveloppen op 
als het aantal activiteiten die je nog 
gepland hebt tot kerst. Steek in elke 
envelop een tekstje, opdracht of 
spel. Je leden mogen de enveloppe 
openen op de dag waarop de activiteit 
gepland staat. Misschien kan je 
digitaal samenkomen om de enveloppe 
te openen en je activiteit zo samen 
beleven? 

10
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Nu ik zo naast je zit
Bezinnend tekstje
Al zie je me nu niet,
toch zit ik nu langs je,
en knijp ik zachtjes in je hand.
Een stroom vol energie
vloeit van mij naar jou.
Voel de sterkte in je hart
en geloof nu ook jij,
samen met mij,
in je eigen kunnen.
Ik glimlach nu naar jou
en geef je een schouderklopje,

Methodiek
Stuur het bezinnend tekstje naar je leden en leiding. Laat leden en leiding 
woorden van hoop opschrijven onder de tekst en het gedicht versieren. 
Kom vervolgens digitaal samen voor een bezinning. Speel volgend lied af: Marble 
Sounds - Leave a Light On. Steek allemaal een kaars aan die je zichtbaar in het 
beeld zet. 

Spreek met elkaar, luister naar elkaar en wees er voor elkaar. Geef digitale 
knuffels, kussen en vooral veel vriendschap en liefde. Hang nadien het 
gepersonaliseerde gedicht voor je raam, eventueel bij enkele lichtjes. Wandel 
door je dorp op zoek naar deze versierde boodschappen.   

gewoon maar,
omdat ik een beetje
je vriend wil zijn;
gewoon maar,
omdat dit kleine gebaar
zoveel aan jou wil vertellen,
meer dan duizend woorden.
Laten we dan ook elkaar met dit kleine 
gebaar een teken van hoop en vrede 
geven.

11
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Nog meer 
K-materiaal

Sta stil bij deze filmpjes
Hoe kan je Kerstmis vandaag nog beleven? Onderstaande filmpjes zetten je op 
weg om een hedendaagse Kerst te beleven. Kijk, beleef, leef het verder.

i

i

i

i

YouTube: LOVE IS A GIFT -  
Christmas Short Film

YouTube: Christmas Spirit  
Short Film

YouTube: Made for You -  
Christmas Short Film

YouTube: Snow: A Christmas  
Short Film
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Bekijk de ‘Door het zure heen’-mappen

Snuister door de KLJ-website

Met kinderen en jongeren werken rond 
verlies en rouw is geen gemakkelijke 
opdracht. In de werkmap ‘Door het 
zure heen’ vind je getuigenissen, 
theoretische achtergronden, handige 
tips, werkvormen en spelmethodieken 
om met kinderen en jongeren op 
weg te gaan rond verlieservaringen 
in jeugdbewegingen, maar ook in 
andere organisaties waar met en voor 
jongeren gewerkt wordt.
 
Spreek regionale proosten Mark 
en Raf of K-medewerker Jolien 
aan of neem een kijkje op www.
netwerkvoorpastoraalmetjongeren.be/
uitgaven.html. 

Surf naar de KLJ-website. Daar vind je talloze vieringen, bezinningen, tekstjes en 
filmpjes. Hoe handig is dat?  

i www.klj.be/de-k-klj

13



14

De Warmste Week

De Passie

Tractorzegening

De welgekende formule van de Warmste Week maakt dit jaar plaats voor een 
alternatief programma. Ook nu hebben veel mensen nood aan warmte, helpende 
handen of een luisterend oor. Jij kan, samen met je afdeling, het verschil maken. 
Schrijf kaartjes, maak muziek of laat een hondje uit, elk gebaar telt.

De Passie wil op een eigentijdse manier het lijden van Jezus verbinden met het 
lijden van mensen nu. Het wereldberoemde Passieverhaal van Christus wordt in 
openlucht gebracht aan de hand van hedendaagse Nederlandstalige nummers. 

De volgende editie slaat een jaartje over en vindt pas plaats in 2022. Schrijf dus 
alvast zaterdag 9 april 2022 in je agenda.

Naar jaarlijkse gewoonte worden er heel wat tractoren, vrachtwagens en andere 
voertuigen gezegend tijdens mooie samenwerkingen tussen afdelingen van 
KLJ, Groene Kring, Landelijke Gilden en Ferm. Wil jij jouw tractorwijding in de 
K-alender? Of ga je met je afdeling op bedevaart en mogen anderen aansluiten? 
Stuur dan een mailtje naar jolien.caubergh@klj.be.

Op de 
K-alender

i

i

www.dewarmsteweek.be

www.depassie.be

Noteer alvast: 
Zondag 21 maart 2021 - Truck- en 
tractorzegening van KLJ Passendale

Wil je graag stickers om op de 
voertuigen te plakken?  
Vraag via shop.klj.be gratis je stickers 
aan. Of stuur een mailtje naar  
jolien.caubergh@klj.be.
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De K in jouw 
afdeling

Heb je al een K-verantwoordelijke?

Bouw mee aan de K in jouw regio

Wie steekt in je afdeling de meest creatieve bezinningen of vieringen in 
elkaar? Komt er al een naam in je hoofd? Wel, maak van hem of haar via Click 
een K-verantwoordelijke! Dan ontvangt hij of zij binnenkort al onze nieuwe 
K-bundels. 

Iedere regio heeft een enthousiaste werkgroep K die bezinningen en vieringen 
in elkaar steekt voor verschillende KLJ-initiatieven, denk maar aan de viering op 
Trainingsdagen. Heb je ook interesse in deze werkgroep? Mail dan naar  
jolien.caubergh@klj.be  

15
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