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Overwinteren met de K 
 

 

Nieuwjaarswens 
 

Gewoon gaan 

in 2018 

elke dag 

met een hoop respect 

met een kwak bescheidenheid 

met een massa geduld 

met een handvol vrede 

met een brok vriendschap 

met een onmeetbare liefde 

en je verlegt grenzen 

zoals Jezus. 

KLJ daagt je uit! 
 
Decuypere Dirk 
Nationaal proost KLJ 

 

 

 
K-verantwoordelijke 

Heeft jullie afdeling een K-verantwoordelijke? 
 
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!  
 
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 KLJ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al een K-verantwoordelijke? 
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K-verantwoordelijken aan het woord 
 
Ben jij ook af en toe nieuwsgierig naar wat anderen doen en denken? Via Facebook kan je 
gemakkelijk eens bij een ander piepen, maar wij deden het op ‘the old fashion way’. We 
vuurden een aantal vragen af op enkele K-verantwoordelijken en kregen deze toffe reacties 
terug: 

 
“Als K-verantwoordelijke beleef ik heel wat leuke momenten, maar 
mijn allerleukste moment was zeker en vast het organiseren van het 
K-moment op het Landjuweel 2017 in Lovendegem. Alle KLJ-
afdelingen daar samen zien stil worden bij de wave van KLJ om 
vervolgens trots te ‘waven’ met hun eigen wimpel of vendel, was 
fantastisch. Het resultaat bezorgt me nog steeds kippenvel. 
 
Ik krijg ook een geweldig gevoel als ik die ‘K’ weer kan laten leven 
binnen mijn afdeling. Als er, na langdurig zagen en klagen bij mijn 

leidingsploeg, weer eens heel wat jeugd aanwezig is tijdens de mis, krijg ik bijvoorbeeld heel 

wat complimentjes.😉  

Tot slot zorgt een K-verantwoordelijke voor wat groepsbinding, daarom moet elke KLJ-
afdeling er zeker een hebben. Soms kan samen stil worden meer zeggen dan woorden.  
Mijn tip? De meeste K-momenten die ik houd, komen uit het K-ookboek! Neem er dus zeker 
eens een kijkje in!”  

Bo De Vlieger – KLJ Lovendegem (Oost-Vlaanderen) 
 

 

 

Een KLJ-viering in elkaar steken samen met anderen die de 
gezinsviering organiseren, was mijn leukste moment als K-
verantwoordelijke. We knutselden spulletjes voor de 
offerandestoet, oefenden het KLJ-lied en KLJ’ers mochten 
voorlezen. De viering verliep heel vlot en ik was trots dat er 
zoveel leden waren. Ze deden bovendien heel goed mee. 
Al die kinderen tijdens de KLJ-viering uit volle borst het KLJ-lied 
horen zingen, gaf me een geweldig gevoel. 
 
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. Om 
al deze dingen te organiseren, is het belangrijk om een K-verantwoordelijke te hebben. 
Anders wordt er al snel iets over het hoofd gezien. 
 
Ik raad elke afdeling ook een KLJ-eucharistieviering aan. Dat is altijd een mooi moment van 
samenzijn waar iedereen aan kan meedoen.” 

Tine Broos – KLJ Essen-Hoek (Antwerpen) 
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“Ik ben nieuw in de leiding, dus veel heb ik nog niet te zeggen. Wel 
vind ik dat elke KLJ iemand nodig heeft die de ‘K’ vertegenwoordigt. 
We zijn nu eenmaal een ‘Katholieke’ jeugdbeweging. Omdat de mis 
steeds voor sfeer en een samenhorigheidsgevoel zorgt binnen de 
KLJ, neem ik de K-taak op.” 
 

Annelien Martens – KLJ Diepenbeek (Limburg) 
 

 

 
“Mijn leukste moment als K-verantwoordelijke beleefde ik op 
trainingsdagen. Het thema was toen ‘Safety First op camping’ en ik 
verkleedde me als campinggast. De bezinning startte met een 
onverwacht klein toneelstukje, dat was wel tof voor de deelnemers. 
 
Wat me vleugels geeft? Leuke en alternatieve dingen in een viering 
steken. Zo liet ik bijvoorbeeld een voorgelezen schuldbede in een wc 
gooien en doorspoelen. Maar ook momenten van stilte afwisselen 
met het uit volle borst zingen van liedjes, is heel tof! 
 

Volgens mij moet elke afdelingen proberen om een K-verantwoordelijke te hebben. Die kan 
dan tafelmomenten, een K-activiteit, een bezinning of een viering op kamp voorbereiden. De 
K-verantwoordelijke kan ook een vertrouwenspersoon zijn binnen de afdeling of een 
contactpersoon met de pastoor en de parochie. 
 
Als tip, raad ik zeker en vast de viering rond de Disney-figuren aan die we koppelden aan 
‘KLJ voor iedereen’. 

Ine Houbrechts – KLJ Kuringen (Limburg) 
 

 

KLJ-Romereis = de ultieme KLJ-ervaring! 

 
Van 8 t.e.m. 16 september 2018 gaan we met KLJ naar Rome! Het zal een reis worden waar 
je alle eigenheden van KLJ in zal terugvinden. Het wordt een ervaring om nooit te vergeten! 
Deze reis is zowel voor leden als bestuursleden (vanaf 17 jaar) 
 
Inschrijven kan tot 30 november, wees er dus snel bij! 
 
Voor informatie kan je terecht bij onze nationaal proost, Dirk: dirk@klj.be 
 

 

 

Van 8 t.e.m. 16 
september 2018: 
 KLJ Romereis?! 

Voila, het staat in mijn 
agenda! 

mailto:dirk@klj.be
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K-inspiratie op de KLJ-website 
 
Hoe vind ik K-ideetjes op de nieuwe KLJ-website en wat kan ik er nog op doen? We bekijken 
het stap voor stap. 
 
Surf naar www.klj.be en klik op ‘Thema’s’. 

 

 
 

 
 
 
 
Klik vervolgens op ‘De K in KLJ’. 

 

 

4 submenu’s 
 

 

Via dit menu kan je 
heel wat inspiratie 

vinden voor 
uitgewerkte 

bezinningen. 
 

Ben je op zoek naar 
hulp voor het maken 

van een viering of 
bezinning? Via dit 
menu kom je te 
weten bij wie je 

terecht kan. 
 

Op zoek naar leuke 
filmpjes, muziek of 

tekstjes voor je 
vieringen of 

bezinningen en heb 
je google al plat 
gezocht? Via dit 

menu kan je een pak 
websitelinks vinden 

met bergen inspiratie! 

Bij dit menu kan je de 
visie van KLJ vinden 

op de K in KLJ. 
 

http://www.klj.be/
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De paus: “wat is jullie mening over de kerk van morgen?” 
 

 
 
Volgend jaar gaat in het Vaticaan de synode rond jongeren door. Daarin bekijkt de paus alle 
meningen van jongeren over de toekomst van de kerk en kijkt hij hoe de kerk hier een 
antwoord op zal bieden. 
 

Om te weten wat er onder onze jeugd leeft, stelde KLJ samen met KSA een vragenlijst op 
die ingevuld werd door 300 KLJ’ers en KSA’ers. Een pak boeiende informatie dus! De input 
is al onderweg naar de paus!  
 

Benieuwd naar de resultaten? Hieronder vind je alvast een overzicht van de belangrijkste 
bevindingen. Wil je toch nog meer informatie over onze bevraging? Mail dan naar 
karel.billiet@klj.be of dirk@klj.be. 

Enkele statistieken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat willen jongeren van de kerk? 

300 KLJ’ers en KSA’ers gaven hun mening! 
Veel leesplezier! 

PS: tot 8 september in Rome! #romereis2018 

147

113

87
97

36 12

Waar kom je in contact met geloof?

9%

91%

Zijn de kerkliederen 
voldoende aangepast voor 

jongeren?

Ja

Nee

mailto:karel.billiet@klj.be
mailto:dirk@klj.be
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De kerk zou meer moeten inzetten op: 
 
 
 
 

“De kerk moet meer doen rond het thema armoede” 
 
 
 

 
 
 
 
 
“Holebi’s de mogelijkheid geven om kerkelijk te trouwen” 
 
 

 
 
 
 
 
“Vrouwen en mannen evenveel rechten geven in de kerk” 
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De Passie: 3de editie! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 toegang tot dit 
massaspektakel is volledig gratis. Meer informatie? Surf naar www.depassie.be  
 
 

#BELEEFDEPASSIE 
 
Beleef ‘De Passie’ met KLJ 
en ga met vele andere KLJ’ers kijken.  
 
Hang de affiche op in jullie lokaal,  
verspreid de flyers,  
reserveer een bus  
en …  
beleef ‘De Passie’! 

 

http://www.depassie.be/
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Gratis stickers voor jullie tractorwijding! 

 
Organiseert jouw KLJ-afdeling een tractorwijding? JA? 
Geweldig, want dan hebben wij goed nieuws voor je! 
Naast Gods milde zegen door het wijwater en een gratis drankje, kan je vanaf nu een nieuwe 
fijne attentie aanbieden. 
We drukten de twee gebeden uit het K-ookboek op stickers, zodat deze op de tractor kunnen 
gekleefd worden. 
De stickers kan je gratis krijgen door te mailen naar proost Dirk Decuypere (dirk@klj.be) of 
Karel Billiet (karel.billiet@klj.be). 
 
Zoek je ook nog een proost voor jullie tractorwijding? Laat het dan weten aan dirk@klj.be. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:dirk@klj.be
mailto:karel.billiet@klj.be
mailto:dirk@klj.be
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Viering ter inspiratie 

“Ze leefden nog lang en gelukkig … dankzij jullie!” 
 

Kruisteken en welkom (proost of voorganger) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Leiding zijn … (door 2 KLJ’ers) 
 
De grote aantrekkingskracht van animatiefilms, zeker die van Disney, zit in de verhaallijn. 
Het is altijd goed tegen slecht. Het goede komt in de problemen door het kwaad. Het goede 
overwint altijd met behulp van vrienden en de prins en prinses leven nog lang en gelukkig. 
Maar als je wat ouder bent, zie je de dubbele bodems die in de films zitten. 
 
Want elke film van Disney bevat een boodschap en een fijne levensles.  
Aladdin zegt dat je in het leven vooral jezelf moet blijven, want zo bereik je het meeste. The 
princess and the frog leert ons dat wat er ook gebeurt, je in je dromen moet blijven geloven.  
De Leeuwenkoning toont ons dat je nooit voor je problemen mag weglopen. 
 
Net zoals in Disneyfilms kan iedereen een held zijn in KLJ.  
Aladdin was een arme straatrat die zich opwerkte tot in het paleis.  
Quasimodo werd gemeden, beledigd en beschimpt, maar toonde zich als een goed persoon 
waardoor hij geprezen en gerespecteerd werd.  
In KLJ heb je ook verschillende personen. Je krijgt te maken met kinderen, elk met hun eigen 
achtergrond: allochtonen, kinderen met ADHD, kinderen van gescheiden ouders, enzovoort.  
Onthoud één belangrijk ding: ‘Elk kind is een unieke mens en kan voor jouw KLJ een held 
zijn of worden’. 
 
Leiding-zijn is eigenlijk een soort van Disney- of animatiefilm. Je staat klaar om het goede te 
doen. Soms krijg je te maken met problemen die onoverkomelijk lijken: een ruzie binnen de 
leidingsploeg, ouders die komen klagen, een roddel die in het dorp rondgaat, ... Maar door 
goed samen te werken met je medeleiding kan elk probleem opgelost worden. 
Daarom zijn jullie hier, om de stap te zetten naar het leiding-zijn. Zo worden jullie ook een 
held, niet alleen voor jullie leden maar ook voor KLJ. 
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Goed nieuws! (= Evangelie) 
 

• Filmpje ‘Barmhartige Samaritaan’ 
https://www.youtube.com/watch?v=Dr0Vn5QBMtM&list=PLfpwx0VkCAcskGI1AjM43o
EbfkrVz5d10  
(via Youtube: Parable of the Good Samaritan) 
 

o Mogelijk alternatief: 
https://www.youtube.com/watch?v=YDDvp4_E4Vk  
(via Youtube: de barmhartige Samaritaan) 

 

• Welk stukje evangelie herkennen jullie in dit filmpje? 
 

• Helaas zijn er nog heel wat mensen die langs de kant van de weg liggen, in elkaar 
geslagen door anderen. Ze zijn niet beroofd van hun geld, maar wel van hun 
waardigheid. In elkaar geslagen om wie ze zijn. We gaan wat voorbeelden bekijken. 

 

 
Voorstelling Disneyfiguren 
 

Mentale beperking: Dopey van sneeuwwitje 
 
Wordt voorgelezen door een KLJ’er:  
 
Hij is een beetje achter op de andere zes dwergen, coördinatie en spraak 
loopt wat achter, hij is ook nog vrij kinds en snel emotioneel. Dopey van 
Sneeuwwitje heeft een mentale beperking. 
 
 
 

 
Buitenlandse afkomst: Pocahontas 

 
Wordt voorgelezen door een KLJ’er: 
 
Pocahontas is een Indiaanse die een relatie aangaat met een blanke Brit. In die 
tijd werd een relatie met iemand van buitenlandse afkomst door beide partijen 
niet goedgekeurd.  
 
 
 
 
 
 

 
Visuele beperking: De cycloop van Hercules 
 

Wordt voorgelezen door een KLJ’er: 
 
Door zijn één oog is de cycloop van Hercules beperkt in zicht. 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Dr0Vn5QBMtM&list=PLfpwx0VkCAcskGI1AjM43oEbfkrVz5d10
https://www.youtube.com/watch?v=Dr0Vn5QBMtM&list=PLfpwx0VkCAcskGI1AjM43oEbfkrVz5d10
https://www.youtube.com/watch?v=YDDvp4_E4Vk
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ADHD: Dory uit Finding Nemo 
 

Wordt voorgelezen door een KLJ’er: 
 
Dory uit Finding Nemo heeft ADHD. Dit uit zich door haar vlugge 
gedachten, haar onoplettendheid, haar onzorgvuldigheid en haar drukte. 
 
 

 
Holebi's: Timon en Pumbaa 

 
Wordt voorgelezen door een KLJ’er: 
 
Timon en Pumbaa zijn twee mannen die het zeer goed met elkaar 
kunnen vinden en samen een kind opvoeden. 
 
 
 

 
 
Kansarm: Aladdin 
 

Wordt voorgelezen door een KLJ’er: 
 
Aladdin is een jongen van de straat. Hij steelt om in leven te blijven. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Auditieve beperking: Knorretje 

 
Wordt voorgelezen door een KLJ’er: 
 
Knorretje uit Winnie de Poeh is vaak nerveus en ervaart veel stress en angst. 
Knorretje heeft een spraakprobleem. Hij stottert als hij spreekt. Dit lijkt te 
worden veroorzaakt door een irrationele angst, hij lijdt aan een 
gegeneraliseerde angststoornis. 
 
 
 

 
 
Autisme: Konijn 

 
Wordt voorgelezen door een KLJ’er: 
 
Konijn wil het altijd netjes hebben, en lijkt geobsedeerd door het 
schoonmaken van zijn huisje. Hij kan er ook niet tegen als de orde wordt 
verstoord en wordt dan vaak chagrijnig. 
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Proost of voorganger: 
 
En misschien zijn er nog??? 
 

Doe-opdracht 
 
Ze bespreken volgende vragen: 

 
Persoonlijke vragen (5 min): 

• Ben jij al in aanraking gekomen met deze kansengroep? 
In jouw KLJ? In jouw naaste omgeving? In jouw familie? … 

• Doe jij in jouw groep iets zodat deze kansengroep zich welkom voelt? 
• Wat zou je (nog) kunnen doen om deze kansengroep welkom te doen voelen? 

  
In groep: (5 min) 

• Werk in groep uit wat je als KLJ-afdeling kan doen om deze kansengroep een 
gevoel van welkom-zijn te geven. 

• Noteer dit op jullie wenskaartje 
 

Voorstelling: (10 min) 
• Elk groepje komt zijn idee voorstellen en doneert het in de wensput. 

 
 Disneymix op de achtergrond  

 
 
Uit de put 
 
Proost of voorganger: 
 
Als KLJ’ers moeten we zorgen voor elkaar. Bezorgde KLJ’ers zijn. 
Zorgen voor de mensen die aan de kant van de weg in elkaar geslagen liggen. 
We mogen hen niet nog dieper in de put duwen. 
Dat is de K in KLJ vorm geven. 
Dat is de kern van het christendom! 
 

• Filmpje: De man in de put (essentie christendom) 
https://www.youtube.com/watch?v=485X8yYKxIo 

 (via Youtube: De man in de put (essentie christendom)) 

 

 
Dankgebed 
 

 
Onze Vader 
 
Inleiding door proost/voorganger: 
We bidden in verbondenheid met alle mensen, met God. 
We bidden zij aan zij, schouder aan schouder, omdat we elkaar niet in de steek willen laten 
als KLJ’ers, als mensen. 
Want we bidden om brood, elke dag, voor elke mens. 
We bidden om vergeving, om nieuwe kansen zodat vrede kan geboren worden. 
We bidden om een houding zoals die van de barmhartige Samaritaan. 

https://www.youtube.com/watch?v=485X8yYKxIo
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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. 
 
 

Vredeswens 
 

Inleiding door proost/voorganger: 
 
We weten allemaal dat vrede zo kwetsbaar is en op zoveel plaatsen in de wereld geweld 
wordt aangedaan, ook dicht bij ons en rondom ons. 
Het verhaal van de barmhartige Samaritaan heeft ook nog betrekking op vandaag. Luister 
maar naar het verhaal van Chris Herbert. 

 
Wordt voorgelezen door iemand van de KLJ-leiding/bestuur: 
 
Een Britse soldaat die in 2007 in Irak zijn been verloor, deelde een opvallend statement op 
Facebook.  
Chris Herbert is het beu dat mensen racistische uitlatingen van hem verwachten. “Ja, ik werd 
opgeblazen door een moslim, maar een moslim verloor die dag ook een arm.” 
Negen jaar na de feiten, waarbij Chris ook zijn beste vriend verloor, heeft de nu 26-jarige 
man vrede gevonden. Hij heeft alles verwerkt en zijn leven weer op de rails gezet. Hoewel hij 
zelf geen haat draagt tegenover moslims, wordt de ex-militair zelf wel dagelijks met boze en 
racistische mensen geconfronteerd. Hij heeft er in ieder geval genoeg van dat ze hem ook 
als “een racist” aanschouwen. 
In een bericht op Facebook schrijft hij nu alle frustraties van zich af. “Ja, ik werd opgeblazen 
door een moslim en ik verloor een been. Maar een moslim in een Brits legeruniform verloor 
die dag ook zijn arm. En een moslimdokter was in de helikopter die mij van het slagveld 
redde. En een moslimchirurg opereerde mij en redde mijn leven”, zo begint een opsomming 
van alle hulpvaardige en vriendelijke moslims die Chris in zijn leven al heeft mogen 
ontmoeten. 
Daartegenover staan heel wat “blanke Britten” die Chris door hun gedrag hebben 
geschoffeerd. “Dit in tegenstelling tot een blanke Brit die mijn vriendin in het gezicht spuwde 
omdat ze met een kreupele man was in plaats van met hem. Of een blanke Brit die mijn 
rolstoel wegduwde van de lift zodat hij die eerst zelf kon gebruiken,” is de aanhef van een 
minder positieve opsomming. De conclusie van Chris luidt dat je niet elke moslim de daden 
van de Taliban of IS kan verwijten, maar dat je beter eerst eens in je eigen hart kijkt. 
 

 
Ook jij hebt een Vriend! (Tijdens de communie) 
 

• Filmpje: Natalia Druyts - you've got a friend 
https://www.youtube.com/watch?v=y5G7tpmyVDo 
(via Youtube: Natalia Druyts - You've got a friend) 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=y5G7tpmyVDo
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Esmaralda’s gebed (Na de communie) 
 

• Filmpje: Klokkenluider van de Notre Dame –  Esmaralda’s 
gebed, God helpt het uitschot. 
https://www.youtube.com/watch?v=b73gAu08Xe8 
(via Youtube: De Klokkenluider van de Notre Dame | 
Liedje: Esmaralda's Gebed | Disney NL) 

 

 
 
En wij? (= Voorbeden) 
 
KLJ’er: 
Geef ons de rust en kalmte die we kregen toen we klein waren  
als iemand een sprookje aan ons voorlas,  
zodat we de tijd nemen om ervoor elkaar te zijn. 
 
KLJ’er: 
Net zoals de kleine zeemeermin haar stem verloor  
en plots alleen maar kon luisteren,  
willen we meer proberen om gewoon te luisteren  
zonder steeds het hoogste woord te willen voeren.  
Zo horen we echt wat de andere wil zeggen. 
 
KLJ’er: 
Herinner ons aan de vele moeilijke wegen  
die Alice in Wonderland moest doorstaan  
zodat we opnieuw weten hoe moeilijk het kan zijn  
om de weg te vinden binnen een groep.  
Geef ons hierbij de kracht om hierin een goede richtingaanwijzer te zijn. 
 
KLJ’er: 
Feeën en tovenaars maken met hun creativiteit de wildste dromen waar.  
Maak ons ook een beetje fee of tovenaar  
zodat we de creativiteit vinden  
om steeds de juiste woorden te kunnen spreken tegen wie deze nodig heeft zodat we hen 
een duwtje in de rug kunnen geven. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=b73gAu08Xe8
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Slotgebed 
 
Heer, 
 
Jij gaat met ons op weg  
in goede en kwade dagen. 
Jij toont ons de weg  
als het voor ons even niet meer zo duidelijk is.  
Geef ons sterke schouders en voldoende draagkracht  
en leer ons mensen zijn  
die oog, oor en hart hebben  
voor elke medemens.  
 
We vragen om Jouw nabijheid,  
Jouw warmte en barmhartigheid,  
omdat we zelf te klein zijn  
om alle problemen op te lossen.  
Help ons elkaar tot steun te zijn  
zodat wij ons steentje kunnen bijdragen  
aan een verdraagzame en behulpzame samenleving.  
Amen. 
 

 
Kruisteken  
 

 

 
KLJ-lied 
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Werkgroep K: iets voor jou! 
 
Iedere regio heeft een enthousiaste werkgroep K die bezinningen 
en vieringen in elkaar steekt voor verschillende KLJ-initiatieven. 
Heb je ook interesse in deze werkgroep? Mail dan naar 
karel.billiet@klj.be of dirk@klj.be . 
 

De K-alender 
 
In 2018 staan er weer een pak K-initiatieven op het programma! Om je alvast warm te maken 
tijdens deze koude dagen, kan je hier een overzicht vinden van alle activiteiten. Neem je 
agenda erbij en begin maar aan te duiden! Voor meer informatie over deze initiatieven kan je 
steeds mailen naar pastoraal@klj.be  

K-initiatieven gekoppeld aan De Passie 

 

 

 

In de weken die voorafgaan aan De Passie, zijn er heel wat activiteiten rond het grote 
passie-kruis dat door jongerengroepen van Ieper naar Lier wordt gedragen. Meer informatie 
over de passie kan je vinden via de website: www.depassie.be  

14/02:  Aswoensdagviering (18u30; Sint Jacobskerk te Ieper) 

17/02:  Viering (17u30; Sint-Michielskerk te Roeselare) 

23/02:  Wake (19u00; Sint-Michielskerk te Roeselare) 

24/02:  Viering (Deinze) 

03/03:  Viering met Taizéliederen (18u30; kerk Sint-Egidius intra muros te Dendermonde) 

11/03:  Onthaal kruis en viering (11u00; Sint-Pieterskerk te Puurs) 

16/03:  Evocatie 7 kruiswoorden (20u00; OLV ten traan te Puurs) 

17/03:  Viering met afscheid kruis (17u00; OLV ten traan te Puurs) 

18/03:  Tocht + viering (10u00; vertrek tocht @ Brusselse poort / 10u30;  
viering in de Sint-Romboutskathedraal) 

23/03:  Aankomst met het kruis (Lier) 

24/03:  DE PASSIE (20u00 op de grote markt te Lier) 

mailto:karel.billiet@klj.be
mailto:dirk@klj.be
mailto:pastoraal@klj.be
http://www.depassie.be/
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K-initiatieven van de Landelijke beweging 
 
28/04:  Verwondertocht Waasland 

28/04:  Bedevaart landelijke beweging Meersel-Dreef 

03/05:  Bedevaart landelijke beweging Oostakker 

04/05:  Bedevaart landelijke beweging Dadizele en Izenberge 

04/05:  Bedevaart landelijke beweging Jezus-Eik 

07/05:  Bedevaart landelijke beweging Kerzelare 

09/05:  Bedevaart landelijke beweging Halle 

10/05:  Omgekeerde KLJ-bedevaart Scherpenheuvel 

11/05:  Bedevaart landelijke beweging Assebroek 

12/05:  Bedevaart landelijke beweging Scherpenheuvel 

13/05:  Spelen onder de basiliek: Scherpenheuvel 

17/05:  Bedevaart landelijke beweging Maldegem Kleit 

17/05:  Bedevaart landelijke beweging Kalfort 

18/05:  Bedevaart landelijke beweging Gistel en De Ginste 

25/05:  Bedevaart landelijke beweging Houthulst 

26/05:  Bedevaart landelijke beweging Westvleteren 

27/05:  Bedevaart landelijke beweging Ramsdonk 

29/05:  Bedevaart landelijke beweging Geraardsbergen 

08/09 – 16/09: KLJ-Romereis 

 
 

 
 


