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Inleiding 

Beste KLJ’er

De zomer komt er aan, joehoe! Dat betekent dat we binnenkort met onze afdeling opnieuw op kamp 

of op weekend vertrekken. Met onze vrienden op stap, geweldig is dat! Dan laten we elkaar voelen 

dat we er altijd zijn voor elkaar, door dik en dun. Een diepgaander gesprek ontbreekt er nooit. Met 

deze K-ampzending willen we dit nog meer stimuleren. Veel leesplezier en een fantastisch K-amp!

Met een stevige KLJ-groet

Karel Billiet en proost Dirk Decuypere
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K-ampbezinning

Situatieschets:
We vertrekken allemaal vol goede moed en veel zin op 
kamp. Met heel de KLJ-familie gaan we naar een prachtige 
bestemming en maken er ons eigen KLJ-dorp, wat natuur-
lijk het leukste dorp ter wereld is. 
Toch vertrekt niet iedereen met een grote glimlach. Sommigen zijn wat triest, om verschillende 
redenen. Niet iedereen laat dit altijd zien. Maar bij KLJ kan er over alles gepraat worden. Op deze 
manier kan iedereen 200 procent zichzelf zijn en maken we er weer een topkamp van!

Toneel (deel 1)

Leidingsploeg: [De leiding staat de leden op te wachten om te vertrekken op kamp.]

Hoofdleider Simon: ‘Zijn jullie er allemaal klaar voor? Man, ik zie het echt zitten. Het gaat weer een 
topweek worden samen met al die supertoffe KLJ’ers!’

Leidingsploeg: [Ze doen allemaal een high five, maar één iemand (Tim) is minder enthousiast.]

Hoofdleider Simon: [Simon roept Tim subtiel bij hem apart.] ‘Hey Tim, je hebt er toch wel zin in 
hé? Is er iets misschien? Ik merkte dat je wat stil was daarnet? En normaal ben je altijd de luidste 
van de bende…’

Leider Tim: [Tim twijfelt wat en zegt weinig overtuigend:] ‘Nee … Nee, alles goed hoor, ik heb er ook 
veel zin in.’

Hoofdleider Simon: [Kijkt bezorgd als Tim weggaat.]

Leden en leidster Emma: [De leden komen één voor één toe met hun valiezen en hun uitzwaaiende 
ouders.] [Emma kijkt op de lijst of iedereen er is.]  

Leidster Emma: ‘Jona is er nog niet. Oei, en we moeten echt vertrekken anders gaan we te laat zijn. 
Ik zal nog eens bellen’ [Tuut, tuut, tuut, tuuuuuuuuuuuut.] ‘Niemand neemt daar op.’

Jona: [Jona komt al van ver aangelopen.] ‘WACHT OP MIJ, WACHT OP MIJ!’

Leidster Emma: ‘Ha, daar ben je! Kom, we vetrekken op kamp!’

Hoofdleider Simon: [Zegt tegen een medeleiding:] ‘Zo vreemd dat Jona te voet is. Ze woont hier vier 
kilometer van …’

Leidingsploeg: [De andere leiding haalt zijn schouders op] ‘Ze zal wel ergens dichterbij afgezet zijn 
door haar ouders.’

Iedereen samen: ‘Kom we zijn weg! Laat het kamp maar beginnen! We gaan op reis!’

Door dik en dun op kamp
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Lied: Mega Mindy - op reis  
www.youtube.com/watch?v=ry1uhSccXis 

Toneel (deel 2)
Iedereen samen: ‘Joepie, we zijn er!’ 

Leider Tim: ‘Oké, iedereen. Luister goed! Straks vertrekken we op tocht. Nu hebben jullie even tijd 
om jullie koffer in jullie kamer te leggen. Binnen 1 minuut komen jullie terug met warme kleren, 
jullie rugzakje en stevige wandelschoenen.’

De leden: [Alle leden haasten zich naar hun kamer en nemen snel wat ze nodig hebben en keren 
terug.]

Hoofdleider Simon: ‘Voor we vertrekken, starten we met een kort verhaal.’

De leden: [Iedereen zet zich neer en luistert.] 

Hoofdleider Simon: ‘Er was eens een man die ’s nachts altijd over hetzelfde droomde. De man was 
rijk, gelukkig en tevreden. Hij had veel vrienden. Hij was ook een gelovig mens, die regelmatig God 
dankte voor zijn geluk. Die man droomde dus iedere nacht dat hij op stap was. Hij zag niet goed 
waarheen hij stapte, maar daar scheen hem nog groter geluk te wachten.

Iedere nacht zag de man zichzelf stappen, fluitend en neuriënd. En heel gek maar waar: hoewel hij 
niemand naast zich zag, bemerkte hij toch een paar voetsporen naast de zijne, die in dezelfde ca-
dans mee stapten. De voetsporen bleven nooit achterwege. En iedere morgen bij het ontwaken zat 
de man te peinzen van wie die voetsporen konden zijn …

Op een dag rustte hij uit op zijn bank langs het pad. Hij genoot van de kleuren van de bloemen, van 
het gefluit van de wind in de bomen en van het lied van een vogel in de struik. En als vanzelf kwa-
men zijn gedachten bij God terecht, om Hem te danken voor al het moois dat hem zomaar gegeven 
werd. En in dat gesprekje met God kwam ook zijn droom ter sprake … Maar wat was dat? Plots 
hoorde de man in de verte een stem die zei: “Ik weet wie er naast je loopt. Ik ben het, God. Ik ben bij 
jou. Ik ken je goed, beste man, want ik loop al jaren met je mee.”

De man keek stomverbaasd rond, maar zag niets. Maar op de een of andere manier klonk die stem 
toch heel vertrouwd. En zijn geluk werd nog groter: nu begreep hij zijn droom!

Maar de tijden veranderden. De man verloor zijn huis en veel vrienden. Hij kreeg de ene tegenslag 
na de andere. Hij sleepte zich nu door het leven. En vreemd genoeg veranderde zijn droom ook. Hij 
zag zichzelf nog elke dag stappen, maar de weg was lastiger geworden en de voetsporen naast de zij-
ne waren er niet meer. Dan man zag maar één rij voetstappen meer. Ze waren ook dieper geworden. 
De man zuchtte: “Zo zie je maar, als God je in de steek laat, gaat het niet meer.”

Op een dag rustte hij weer op zijn bankje. Hij zag de kleuren van de bloemen niet, hij hoorde de 
wind niet fluiten en de vogels merkte hij ook niet op. En de man deed zijn beklag bij God: “Ach 
Heer, laat je mij in de steek?” Vanuit de verte klonk een heldere lach en de vertrouwde stem zei tot 
de man: “Je vergist je. Weet je van wie die voetstappen op de weg zijn? Die zijn van mij. Ja, ik ben er 
nog, hoor. Ik zag hoe je sukkelt en lijdt en ik dacht: ik draag hem op mijn schouders, dan komt hij 
er wel doorheen. En daarom zijn mijn voetstappen wat dieper. Je weegt soms zwaar, weet je. Maar 
wees gerust, beste man, ik blijf je dragen in de moeilijkere tijden. Ik, God, laat je niet inde steek.”

http://www.youtube.com/watch?v=ry1uhSccXis 
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Hoofdleider Simon: ‘Wat zou deze tekst nu voor ons kunnen beteken tijdens onze tocht waar we nu 
mee gaan beginnen?’

Tom (Lid): ‘Dat we elkaar moeten dragen en helpen als iemand het moeilijk heeft?’

Hoofdleider Simon: ‘Super! Inderdaad Tom. Als iemand het moeilijk heeft bij ons in de KLJ, dan 
helpen we elkaar. Dat doen we niet alleen door iets te helpen dragen, maar ook door naar elkaar te 
luisteren als iemand wat verdrietig is. Door dit te doen, zijn we een super KLJ-familie. Kom ieder-
een, neem jullie rugzak. We vertrekken!’

Doe-moment + Lied
Omdat we elkaar willen tonen dat iedereen zichzelf kan zijn en 
dat we ieder van ons altijd willen helpen, gaan we iets doen. 
Op deze vlag mag straks iedereen een hartje tekenen. De vlag 
met al deze hartjes gaan we straks dan ophangen. Zo ziet ie-
dereen hem wapperen. Zit je met iets of ben je verdrietig? Kijk 
dan gewoon eens naar de vlag en dan weet je dat je bij iedereen 
van ons terecht kan.

Ondertussen spelen we het lied: 

Kelly Clarkson - Heartbeat Song: www.youtube.com/watch?v=d4_6N-k5VS4 

Toneel (deel 3)
[Iedereen zit gezellig aan het kampvuur nog wat na te vertellen over de leuke dagtocht.]

Jona: ‘Hey Tim, het was een leuke tocht hé! Ik ben echt blij dat ik mee ben kunnen gaan op kamp. 
Eigenlijk had ik wel schrik of ik zou kunnen meegaan. Thuis hebben we niet zo veel geld en mijn 
ouders hebben geen auto en ik heb ook geen fiets. Daarom was ik wat te laat. Ik durfde dat tegen 
niemand te zeggen omdat ik schrik had dat ze me zouden uitlachen. Maar toen we de hartenvlag 
aan het maken waren, dacht ik: ik ga het toch zeggen.’

Leider Tim: ‘Bedankt dat je me vertrouwt om dit te zeggen. We vinden hier wel een oplossing voor 
hoor. Ik zal je wel komen halen bij je thuis. Ik woon toch maar twee straten van je.’

Jona: ‘Oh super! Dank je dat je dat wil doen!’

Leider Tim: ‘Tuurlijk, Jona. We zijn één KLJ-familie hé. We zijn er voor elkaar.’

[Tim gaat naar de hoofdleider.]

Leider Tim: ‘Hey Simon, ik had juist even gesprek met Jona. Die durfde iets persoonlijks met me te 
delen. Ik vond dit heel sterk van haar. Toen besefte ik dat ik ook meer moet durven praten. In het be-
gin van het kamp vroeg je me of alles wel goed is met me. Toen zei ik dat alles oké is, maar eigenlijk 
zit ik wel met iets. Een neef van mij is de laatste tijd erg ziek en ik ben wel heel bezorgd. Ik bezoek 
hem iedere week in het ziekenhuis.’

https://www.youtube.com/watch?v=d4_6N-k5VS4 
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Hoofdleider Simon: ‘Als je wil kan je zeker bij mij terecht om hierover te praten hé. Dan gaan we 
gewoon even iets drinken en iets leuks doen.’

Leider Tim: ‘Merci maat! Ik had je het al vroeger moeten zeggen. Bedankt!’

Hoofdleider Simon: ‘Daarvoor zijn we samen KLJ hé!’

Liedster Emma: ‘Zeg, wie kent er nog een mooi verhaal?’

Jona: ‘Ik ken nog een mooi tekstje: 

Vrienden zijn als bomen,
ze wachten tot je nog eens langs komt
en ze zijn onverstoorbaar als je wegblijft.
Ook na maanden afwezigheid,
kan je de draad weer opnemen,
omdat ondertussen niets werd afgebroken.
Vrienden zijn als bomen
op een goede afstand
van elkaar geplant.
Zo moeten ze elkaar niets betwisten,
ze kennen ook geen afgunst
maar nodigen wel elkaar uit om hoger te groeien.
Vrienden zijn als bomen
en bomen buigen niet
maar ze wuiven.’

(Mgr. Eugeen Laridon)

Liedster Emma: ‘Wat een mooie tekst Jona!’

Hoofdleider Simon: ‘Daar moeten we op zingen! We nemen de grootste KLJ-hit! Ik zal inzetten!’
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KLJ-Lied
Het KLJ-lied kan je vinden via deze link: www.klj.be/dit-klj/uniform-lied-en-magazine-van-klj

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.
 
KLJ,
is gezond;
stralende ogen
en een lachende mond.
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.

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.
Katholieke Landelijke Jeugd, dat zijn wij x3
En zo wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillen we blijven.

https://www.klj.be/dit-klj/uniform-lied-en-magazine-van-klj
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Kampideeën

Een tent bestaat uit verschillende onderdelen, elk met hun eigen 
nut. Ook in een groep KLJ’ers zitten verschillende personen, die 
net als de onderdelen van een tent elk een eigen rol hebben in de 
groep. 

- Tentzeil: zet iedereen uit de wind, valt het meest op, naar 
buiten toe de opvallende, hoge bomen vangen veel wind.

- Tentstokken: de groep steunt erop, houdt de boel samen, brengt structuur en vorm, stok-
ken zijn soms moeilijk in elkaar te passen, buigt niet, rechtlijnig, drijft graag zijn zin door, 
bepaald de vorm van de tent, ook als anderen graag een andere vorm willen maken.

- Haringen: onopvallende krachten, houden het geheel recht, stille krachten, koppig, moei-
lijk in of uit de grond te krijgen. 

- Stormkoorden: enkel nodig in nood, in kritieke fases, zitten soms in de knoop met zichzelf 
of met anderen, zijn moeilijk te ontwarren of te doorgronden.

- Binnentent: gezellig, moeder of vaderfiguur, persoon waarbij je je comfortabel voelt, stelt 
zichzelf ook open. Wees niet te bemoederend, te bezorgd, te voorzichtig, durf ook naar bui-
ten komen.

- Grondzeil: houdt de voeten droog, biedt bescherming, houdt contact met de grond en de 
natuur, dicht bij de eenvoudige dingen. Pas op dat je niet over je heen laat lopen.

Methodiek
Laat de leden bij elk tentonderdeel een positieve en negatieve eigenschap verwoorden. Hierboven 
staan enkele richtingaanwijzers. Laat alle leden vervolgens zelf een tentonderdeel kiezen dat vol-
gens hun het beste laat zien hoe ze zichzelf zien in deze groep. Laat iedereen aan bod komen om 
deze keuze uit te leggen. Laat de leden tot slot een tentonderdeel kiezen voor ieder lid. Laat hen 
uitleggen waarom.

1. De talentent
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Het kampvuur, dat is dé plaats om de reeks intense dagen van een kampperiode af te sluiten. We 
voelen er geen duisternis en geen kou. De vlammen stralen enorm veel licht, warmte en levenslust 
uit. Daardoor kan je wel zeggen: ‘Het kampvuur, dat is bijna heilige grond.’  

Vergezocht is dat niet, want de warmte van het vuur maakt ons dankbaar voor alles wat we voor 
elkaar konden betekenen. Minder mooie momenten, fouten en spanningen kunnen we in de vlam-
men laten opgaan. Maar bovenal is het kampvuur een plaats waarrond we samen zingen, lachen, 
stil worden en God danken voor de geweldige dagen. En wanneer het kampvuur eindelijk gedoofd 
wordt, blijven deeltjes van die enorme gloed branden in al onze harten.  

Methodiek
Geef iedereen rond het kampvuur een tekening van een kampvuur. Vraag vervolgens alle aanwezi-
gen om een aantal gedachten op te schrijven die tijdens het kampvuur door hun hoofd gaan. Vraag 
tot slot wie een aantal van zijn of haar gedachten wil delen met de groep.  

2. Het kampvuur
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3. Voor het eten

Bij het eten, voordat jullie de trein opspringen, kan je het onderstaande gebed voorbidden:

Heer,

Je neemt met ons de trein langs moeilijke en mooie trajecten en toont ons de weg als het even niet 
meer zo duidelijk is. Geef ons steeds het treinticket dat we nodig hebben om de uitdagingen aan te 
gaan. Geef ons de nodige stuwkracht om de trein van KLJ volle bak vooruit te laten gaan en geef ons 
tegelijk af en toe een halte om te kunnen genieten en het overzicht te bewaren over al onze trajecten. 
Wees onze treinconducteur die ons het spoor nooit doet verliezen en help ons zodat wij een conduc-
teur kunnen zijn voor wie dit nodig heeft. Zo missen we samen nooit de trein. Amen.

Heer, wij danken U
voor de mensen om ons heen,
voor hun zorg en hun vriendschap.
Wij bidden U,
Dat wij thuis mogen zijn bij elkaar,
Elkaar mogen vertrouwen
en in elkaar blijven geloven.
Amen.

Dank Heer
voor al die mensen om ons heen,
die wij niet gekozen hebben maar gekregen.
Dank voor hun inzet, hun meespelen, meehelpen
en zoveel andere tekenen van meewerken.
Dank voor het samenzijn rond deze tafel.
Amen 
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4. Ergens onderweg...
We gaan op kamp met de bus en doen er een bezinning op. 
Jawel, je leest goed. Dat kan zeker en vast. 
Hoe ga je te werk? Je leest het stukje evangelie voor. Je mag 
van de buschauffeur zeker en vast de micro gebruiken, als je 
dat vriendelijk vraagt.
Daarna start een speeddating. Geef iedereen een verkeers-
bord met de daarbij horende vraag. Iedereen bespreekt de 
vragen die men bij zich heeft.
Na vijf minuten schuif je door. Wie tegen het raam zit, blijft 
zitten. Wie naast de middengang van de bus zit, verplaatst 
zich wanneer je het lied Ergens onderweg van ‘De Mens’ laat 
horen. Eventueel kan men ook de verkeersborden en vragen 
doorgeven in de tegengestelde richting van de deelnemers.
Je eindigt de bezinning door samen het gebed te bidden.

Stukje evangelie
Juist op die dag waren twee van hen op weg naar het 
dorp Emmaüs. Dat dorp ligt ongeveer twaalf kilome-
ter van Jeruzalem. Ze spraken met elkaar over alles 
wat er gebeurd was. Terwijl ze zo liepen te praten, 
kwam er iemand bij hen lopen. Het was Jezus, maar 
de leerlingen herkenden hem niet.

Jezus vroeg: ‘Waar praten jullie over?’ Verdrietig 
bleven de twee leerlingen staan. Eén van hen heette 
Kleopas. Hij zei tegen Jezus: ‘Jij komt hier zeker niet 
vandaan? Weet je niet wat er de afgelopen dagen in 
Jeruzalem gebeurd is?’ Jezus vroeg: ‘Wat dan?’

Toen vertelden de leerlingen wat er gebeurd was met Jezus. Ze zeiden: ‘Jezus uit Nazaret was een 
profeet van God. Zijn bijzondere woorden en machtige daden maakten diepe indruk op het hele 
volk. Maar de priesters en de leiders wilden dat Jezus gedood zou worden. Daarom hebben ze hem 
weggebracht en aan het kruis gehangen. Wij hoopten dat Jezus …’

Tijdens het eten nam Jezus het brood. Hij dankte God, brak het brood in stukken en deelde het uit. 
Op dat moment herkenden de leerlingen Jezus. Maar direct daarna zagen ze hem niet meer.

De twee leerlingen zeiden tegen elkaar: ‘Had jij onderweg ook al zo’n bijzonder gevoel? Er was iets 
toen hij met ons praatte en de heilige boeken uitlegde.’ En meteen stonden ze op en gingen ze terug 
naar Jeruzalem.

Lucas 24, 13-34

Schilderij van Janet Brooks Gerloff (1947-2008)
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Doorschuifsignaal: Ergens onderweg - ‘De Mens’

Op tocht kom je heel wat tegen
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Gebed 

Heer Jezus, 
we zijn op weg naar onze kampplaats.
Ga met ons mee als een vriend op onze weg, 
een vriend die naar ons luistert, 
een vriend die ons begrijpt, 
een vriend bij wie we even mogen rusten 
en op verhaal komen, 
een vriend bij wie we thuis mogen zijn.
Draag ons niet alleen vandaag en morgen, 
maar alle dagen van ons leven.
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K-ideetjes van afdelingen
KLJ Nederename doet elke laatste avond op 
kamp de zogenaamde ‘Agapé’. Tijdens dat 
moment halen ze herinneringen op van het 
kamp, bekijken ze foto’s, luisteren ze naar 
tekstjes van de leden en leiding, verwelko-
men ze nieuwe leiding en nemen ze afscheid 
van stoppende leiding. Agapé is altijd een 
mooi en emotioneel moment.

KLJ Nazareth organiseert sinds dit jaar een 
openluchtviering. Hun activiteit stopt dan 
om 16u en dan komen de ouders ook langs.

Vlak voor de gewestelijke sportfeesten in 
Gewest Brugge is er steeds een misviering.

KLJ Zele-Heikant organiseert een Paaseie-
renraap in combinatie met een misviering.

KLJ Wolfsdonk gaat ieder jaar op bedevaart 
naar Scherpenheuvel.

KLJ Hamme Center organiseert ieder jaar 
een stille Kerstocht. Dit is een tocht met fak-
kels waar ze af en toe halt houden voor een 
bezinningsmoment. Ze starten ook met een 
bezinning.

KLJ Sleidinge doet in samenwerking met de 
werkgroep K van Oost-Vlaanderen een vie-
ring aan hun lokaal tijdens hun startdag.

KLJ Waarschoot stapt ieder jaar op 1 mei 
naar Oostakker (Lourdes).

KLJ Lichtervelde organiseert samen met 
KVLV en Landelijke Gilden het initiatief 
‘VerLichtervelde’. Dat is een wandeltocht die 
volledig verlicht is met kaarsjes. Langs de 
wandeling zijn er regelmatig stopplaatsen.
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Netwerk voor pastoraal  
met jongeren
De naam is een hele mond vol, maar op deze website: 
www.netwerkvoorpastoraalmetjongeren.be, vinden jullie nog 
meer inspiratie voor K-momentjes tijdens de komende kamp- 
periode. Neem zeker en vast eens een kijkje!

Uit het jaarthemamateriaal
Voor ieder jaarthema maken we steeds een jaarthema K-bundel. Hieronder kan je ter inspiratie 
twee bezinningen uit deze bundel vinden.

 • De jaarthemabundel kan je vinden via www.klj.be > Thema’s > de K in KLJ > Vind een bezinning of viering

1. De gelukshartenvier
Duiding
Door dik en dun. Wat wil dat zeggen? Dat je gelukkig bent? Dat je je goed voelt in je vel? Dat je je-
zelf en de anderen graag ziet? Met deze knutselbezinning, die geschikt is voor alle leeftijden, ma-
ken we een stukje geluk om voor de rest van ons leven aan ons KLJ-sjaaltje te hangen. Veel plezier!

Methodiek
Iedereen maakt zijn eigen ‘gelukshartenvier’. Elke deelnemer krijgt een rood papier met vier hartjes 
op. Iedereen knipt de vier hartjes uit en gaat vervolgens te werk in vier stappen:

1. Het eerste hartje pak je in met een laagje aluminiumfolie: je hoeft er maar in te kijken om 
van jezelf te houden.

2. Het tweede hartje wordt versierd met dingen waar jijzelf van houdt: Je moet dus houden van 
jezelf en van de dingen die je doet!

3. Het derde hartje is voor iedereen die van je houdt. Je schrijft, tekent of maakt een collage 
van dingen die je aan hen doet denken.

4. Op het vierde hartje mag je een boodschap laten schrijven door een andere deelnemer, die er 
ook zijn/haar naam bijzet. 

De leiding legt daarna de vier hartjes weer in de vorm van een klavertjevier. Lamineer de vier  
hartjes en wacht tot het is afgekoeld. Perforeer er een gaatje in en hang de ‘gelukshartenvier’ met een 
touwtje aan je KLJ-sjaaltje. Zo hangt er door dik en dun altijd een stukje geluk aan ons KLJ-sjaaltje!

http://www.netwerkvoorpastoraalmetjongeren.be
https://assets.klj.be/attachment/Jaarthema%20K-momenten%202018-2019%20-%20Door%20dik%20en%20dun.pdf
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Materiaal
-   Zilverpapier
-   Pennen
-   Kleurpotloden
-   Rood papier met hartjesklavertjevier (voor elk lid 1 afgedrukt)
-   Scharen 
-   Perforator
-   Koordjes
-   Lamineermachine en lamineerfolie 

Bijlage
-   Hartjesklavertjevier (afdrukken op rood papier)

- Voorbeeld van eindresultaat aan een KLJ-sjaaltje
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2. Over de streep (bezinning voor +16)
Door dik en dun? Dat is niet altijd even evident. Dat wordt ook duidelijk in deze bezinning die je op 
twee manieren kan uitvoeren: ‘Over de streep’ en de ‘Black Box’. De begeleid(st)er moet vooraf een 
methodiek kiezen. 

Methodiek 1: ‘Over de streep’
Maak met tape een streep op de grond in het lokaal of buiten op rustige plaats. Zorg dat je niet 
gestoord kan worden.  
Voor de bezinning start, staat iedereen naast elkaar achter de streep. 
De begeleid(st)er vraagt dat men niet zou praten en niet zou lachen met elkaar. Laat iedereen ook 
zijn gsm uitzetten. Alles moet zo sereen mogelijk verlopen. 
Daarna leest de begeleid(st)er de vragen rustig voor en laat Hij/zij even tijd om na te denken. 
Kan je op een vraag ‘ja’ antwoorden, dan zet je één stap vooruit, over de streep. Wil je ‘nee’ of liever 
niet antwoorden, dan blijf je gewoon staan. 
Na de laatste vraag mag er terug gepraat worden. 

Onderstaande vragen leest de begeleid(st)er op een rustige manier voor:

-   Heb je jezelf al eens bewonderd in een spiegel? 
-   Vind je jezelf mooi?  
-   Ben je gelukkig? 
-   Geloof je in jezelf ?  
-   Heb je al eens een grens verlegd? 
-   Voel je je goed in je vel?  
-   Heb je ooit al een maaltijd overgeslagen omdat je jezelf te dik voelt? 
-   Heb je ooit op sociale media negatieve commentaar gegeven?  
-   Heb je je ooit al eens slecht gevoeld omdat je weinig likes had op de sociale media? 
-   Heb je ooit aan sexting gedaan? 
-   Heb je ooit al eens alcohol of andere drugs gebruikt om jezelf beter te voelen? 
-   Ben je bang om je emoties te tonen? 
-   Heb je ooit al eens aan zelfverwonding gedacht of gedaan? 
-   Heb je al eens liefdesverdriet gehad?  
-   Heb je de laatste maand al eens ruzie gehad met je ouders? 
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-   Heb je al ooit iets gedaan dat niet mag? 
-   Heb je al aan zelfmoord gedacht? 
-   Heb je je al eens eenzaam gevoeld? 
-   Heb je ooit al iemand gepest? 
-   Heb je als eens gedacht dat er geroddeld werd over jou? 
-   Heb je vrienden waarop je kan bouwen? 
-   Heb je je ooit al eens schuldig gevoeld?  
-   Ben je zelf al gepest geweest? 
-   Heb je ooit al iemand teleurgesteld? 
-   Heb je je ooit al verraden gevoeld? 
-   Heb je ooit al een geheim verraden? 
-   Heb je ooit al een erge leugen verteld? 
- Heb je ooit al iemand belangrijk in je leven verloren? 
- Ben je ooit bedrogen geweest? 

Je kan gerust zelf nog wat vragen bedenken om aan deze lijst toe te voegen.

Methodiek 2: ‘Black Box’
Deze bezinning kan je ook doen met een ‘black box’ (bijvoorbeeld: een schoendoos). Elke deel-
nemer stopt na een vraag zijn/haar antwoord (‘ja’ of ‘nee’) in de doos. Wanneer iedereen dit heeft 
gedaan, wordt er gekeken hoeveel keer er ‘ja’ werd geantwoord en hoeveel keer er ‘nee’ werd geant-
woord. Daarna kan je over de vraag een kort gesprek houden.

Let op

De begeleid(st)er moet dit vooraf goed bekijken, want het is niet gemakkelijk om deze bezinning 
te leiden. Laat voldoende tijd om over de vraag na te denken en te antwoorden.
Wanneer de groep achteraf nog een gesprek wil over de vragen en de gegeven antwoorden, let 
er dan goed op dat men niemand begint uit te vragen. Iedereen deelt alleen mee wat hij/zij wil 
meedelen aan de groep. Zo’n gesprek kan immers intense emoties en heftige reacties opwekken.
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Israël/Palestina 2019
Van 7 tot en met 16 september 2019 trekken wij door Israël en Palestina. Het wordt dé KLJ-reis van 
het jaar. Heb je spijt dat je je niet inschreef ? Neem eens contact op met proost Dirk Decuypere 
(dirk@klj.be). Wie weet is er nog iets mogelijk.

Volg ons zeker en vast tijdens onze tocht.

• Meer info vinden jullie op: www.klj.be/israel_palestina2019

K-verantwoordelijke in de kijker
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/haar via Wall-e een K-verantwoordelijke!

Waarom? 

Deze KLJ’er zal op de hoogte gehouden worden van K-initiatieven, nieuwe bezinningen, vieringen, 
enzovoort. Hij/zij zal dus de K-contactpersoon zijn voor je KLJ.

Tine Broos (K-verantwoordelijke KLJ Essen-Hoek)
‘Het leukste wat ik deed, was een KLJ-viering in elkaar steken met zij die 
de gezinsviering organiseren. We knutselden spulletjes voor de offeran-
destoet, oefenden het KLJ-lied en KLJ’ers mochten voorlezen. De viering 
verliep heel goed en ik was trots dat er zoveel leden waren. Ze deden zo 
goed mee. Zoveel kinderen tijdens de KLJ-viering uit volle borst het KLJ-
lied horen zingen, gaf me een geweldig gevoel.

De leden moeten weten dat KLJ een Katholieke jeugdbeweging is. Door 
een eucharistieviering te organiseren, staan ze daar bij stil. Ook als we het 
KLJ-lied zingen, weten ze dat we dit doen om even bij de K stil te staan. 
Het is belangrijk om een K-verantwoordelijke te hebben die al deze din-
gen organiseert, anders worden ze wel eens over het hoofd gezien. Wat ik 
jullie zeker en vast wil aanbevelen is een KLJ-eucharistieviering. Dat is 
een mooi samenzijn waar iedereen aan kan meedoen.’

mailto:dirk%40klj.be?subject=
mailto:https://www.klj.be/israel_palestina2019?subject=


 21 K-ampzending 2019

ALLERLAATSTE gratis stickers  
voor je tractorwijding!
We hebben nog een aantal stickers liggen voor jouw tractorwijding. Naast Gods milde zegen door 
het wijwater en een gratis drankje is dit een zeer fijne attentie voor wie komt. Maar … het zal voor 
de rappe zijn!

De stickers kan je gratis krijgen door een mail te sturen naar proost Dirk Decuypere (dirk@klj.be).

mailto:dirk%40klj.be?subject=
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Kalender
Hieronder vind je een overzicht van alle bedevaarten van KLJ, KVLV en Landelijke Gilden in 2019. 
Jullie zijn meer dan welkom op deze momenten! 
Voor meer informatie over deze initiatieven kan je steeds mailen naar mailto:pastoraal@klj.be.

27 april  18.00  Verwondertocht in Bazel 
 20.00  Meersel-Dreef (eucharistieviering met aansluitend lichtprocessie  

 in het park en afsluitend gebed aan de grot)

03 mei  18.00  Bezinnende tocht en viering in Jezus-Eik
 20.00  Dadizele
 20.30  Izenberge

06 mei  20.00  Kerzelare
09 mei  19.00  Bezinningstocht en eucharistie in Oostakker
10 mei  20.00  Verassebroek
12 mei  19.00  Scherpenheuvel
16 mei  20.00  Maldegem Kleit

17 mei  20.00  De Ginste
 20.00  Gistel

21 mei  19.00  Bezinningstocht en eucharistie in Geraardsbergen
23 mei  14.00  Kalfort
24 mei  20.00  Houthulst
25 mei  19.00  Westvleteren
26 mei  14.00  Ramsdonk

mailto:pastoraal%40klj.be?subject=
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