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Kerstwens 
Door dik en dun 
willen KLJ’ers 
iedereen steunen 
en niemand laten vallen.

Door dik en dun 
willen KLJ’ers
er zijn 
voor wie de weg kwijt is
voor wie botst op grenzen
voor wie vlucht voor zichzelf
voor wie geen toekomst ziet
voor wie het leven een last is
voor wie niet meer kan lachen
voor wie niet begrepen wordt
voor wie onder zorgen gebukt gaat
voor wie het leven op zijn kop staat
voor wie met zijn gevoelens in de knoop ligt
voor wie zijn verdriet verbergt achter een smile
voor wie met zijn verhaal nergens terecht kan
voor wie het moeilijk heeft omwille van duizend en één reden.

Door dik en dun 
willen KLJ’ers 
er zijn 
voor elke mens, 
voor elkaar, 
voor jou!

Dirk Decuypere 

Nationaal proost KLJ
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De reis van je leven! 
Oh ja, de KLJ’ers die in 2015 de eerste editie van Israël/Palestina meemaakten, zijn het roerend eens: 
‘Dit was dé reis van hun leven!’

Wil jij dé reis van je leven missen? Nee toch?

De jammerklachten van Jochen zijn verwerkt. 
Er is plaats in de klaagmuur voor die van jou! Proef zoals Matthias, Willem en Raf 

van de Oosterse keuken.

Deze schatjes helpen je graag om 
je kamelenrijbewijs te halen!

Vraag het maar aan Stefanie.

Kom op plaatsen waar niemand komt.

Durf je ook wat Palestijnse dans- 
pasjes zetten zoals Karel?

Het stormde ook in 2015 op 
meer van Galilea!
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Maak nieuwe vrienden!

Eveline ontdekte een onbekende 
wereld. Jij ook?

Doe zoals Tom en Eveline. Kijk eens door een 
andere bril naar de Israëlisch-Palestijnse kwestie.
Ga in gesprek met jongeren ter plaatse.

Op tocht gaan door de woestijn zoals Dagmar, zwemmen in de 
Dode Zee, … once in a lifetime!

Israël/Palestina 2019
Wees er snel bij, want de plaatsen zijn beperkt!

• Meer info op www.klj.be/israël_palestina2019

Stuur een mail naar proost Dirk (dirk@klj.be) om jouw plaatsje te reserveren.

Breng jouw leidingsploeg of bestuur op de hoogte van dit initiatief ! 

http://www.klj.be/israël_palestina2019
mailto:dirk%40klj.be?subject=
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Dit was Rome 2018 

 Bedankt om te komen en veel 
succes volgend jaar in het  

Heilig Land.

WAT DE DEELNEMERS SUPER 
VONDEN AAN ROME 2018? 
Jens Van Boxem vat het voor jullie samen  
in woord en beeld.

‘Het was onvergetelijk, paus-tastisch, een toper-
varing, de max, super, … niets dan superlatieven! 

Een mix van sportief, beleving, inspiratie, 
bezinning en cultuur in één reis, dat kan alleen 
met KLJ en dankzij het groot enthousiasme en 
engagement van de staf.

Maar vooral de groepssfeer, de vriendschappen 
en de ontmoeting met de paus gaan we nooit 
vergeten.’

Fijn dat ik met jullie 
op de foto mag
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Met alle KLJ’ers naar de warmste week! 
Kom op woensdag 19 december in KLJ-outfit naar domein Puyenbroeck in Wachtebeke  
en toon dat KLJ de allerwarmste jeugdbeweging is. 

Iedereen is welkom, jong en oud, voor een leuke namiddag en een ontspannende avond. Heb je ook 
geld ingezameld voor het goede doel? Laat het dan weten via gino.vanmoer@klj.be. Zo maken we 
tijdens ons checkpoint een overzichtje van al jullie acties en goede doelen.

Vergeet je bij aankomst zeker niet aan te melden bij ons mobiele checkpoint. Zo weten we aan het 
einde van de avond hoeveel KLJ'ers er aanwezig waren. Vorig jaar waren we met 291. Doen we dit jaar 
nóg beter?

Met je KLJ 'Samen tegen armoede!'
1 op de 7 Belgen leeft in armoede! Als KLJ kan je ervoor zorgen dat we dit samen weg werken. Wat 
kan je dan doen vraag je je af ? 

• Ontdek het via deze website: www.samentegenarmoede.be/wat-kan-jij-doen

mailto:gino.vanmoer%40klj.be?subject=
https://www.samentegenarmoede.be/wat-kan-jij-doen
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Vrolijk Kerstfeest
Tijdens deze Kerstdagen willen we je wat Kerstinspiratie geven voor je Kerstbezinningen.

Het Kerstverhaal volgens Willem Vermandere

‘t was winter de strate was mozig en nat
zijn schoen schier in ‘t water verzopen
sint Jozef goenk moeilijk en Maria die zat
up ‘t ezeltje ‘t wilde nie lopen
Awel Maria, zei Jozef, e keek naar heur up
Maria e liedje patientie
kijk gunter weunt Wist’n en boer Dane d’rup
en dat zijn nog sempel goe mensch’n
En Maria ze lachte zo teer en zo fijn
up ‘t ezeltje ‘t wilde nie lopen
kom hier staat ‘r een scheure kom hier moeten we zijn
de deure stond wagenwijd open
en daar in die koude up een bondeltje strooi
zat Maria met heur kind in heur armen
‘t was Jezus heur zeune ze duikt’hem met hooi
en ‘t ezeltje asemde ‘t warme

(Youtube: Willem Vermandere – Kerstdag)
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Kerstverhaal anders bekeken!
Wat is Kerstdag eigenlijk? Via deze filmpjes kan je het op een luchtige manier in je  

bezinning verwerken.

• Het echte verhaal van Kerst • Kerstmis volgens Google

• Kerstmis op sociale media • 360 graden Kerstmis

• Het kerstverhaal vertelt door kinderen

https://www.youtube.com/watch?v=2sO3InyiIjw
https://www.youtube.com/watch?v=GkHNNPM7pJA
https://www.youtube.com/watch?v=sghwe4TYY18
https://www.youtube.com/watch?v=4qLi-MnkxBY
https://www.youtube.com/watch?v=2sO3InyiIjw
https://www.youtube.com/watch?v=4qLi-MnkxBY
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Even bezinnen

Door dik en dun
staat de K-jaarthemabundel je bij om toffe  
bezinningsmomenten te organiseren  
in jouw afdeling!

De inspiratie komt vanzelf als je al die toffe  
bezinningen leest in de K-jaarthemabundel.  

Probeerde je deze al? 

Wat je waard bent
Een meester nam een briefje van 50 euro 
en vroeg aan zijn leerlingen:
‘Wie van jullie wil dit briefje?’
Alle handen gingen omhoog.
Toen frommelde hij het briefje en vroeg:
‘Wie wil dit briefje nog krijgen?’
De handen bleven in de lucht
Toen liet hij het briefje op de grond vallen, 
trapte erop met zijn schoenen 
en raapte het toen op.
Het was helemaal verkreukt en vuil.
‘Is er nog iemand die dit briefje wil?’

Alle handen opnieuw de lucht in.

                                                                                                (Uit: ‘Een parel voor elke dag’, Averbode.)

Methodiek
Druk valse geldbriefjes uit en zet op elk briefje de naam van één lid. Laat leiding en leden op de 

briefjes schrijven waarom hij/zij zoveel waard is.

Naar inkleding toe kan je deze briefjes in een grote schatkist steken en op het einde van de  
activiteit of op het einde van het kamp uitdelen. Controleer wel met de leiding of er geen  
respectloze opmerkingen worden opgeschreven. 

Toen zei de meester:
‘Wat ik ook deed met het geldbriefje, 
jullie wilden het steeds hebben, 
want het verminderde niet in waarde: 
het bleef 50 euro waard.
Vaak worden mensen in hun leven getrapt, 
opzij geschoven, 
door het slijk gehaald, 
door wat wij zeggen, 
of door allerlei omstandigheden.
Ze denken dan dat ze niets meer waard zijn.
Maar wat er ook gebeurd is of zal gebeuren, 
ze blijven hun waarde behouden.’
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Bezinning: thema liefde

• Lied: Liefde, liefde van Tourist Lemc

Bezinning: thema spijt

• Filmpje

Bezinningstekst

Er was eens een eiland waar alle gevoelens en waarden, levende 
wezens waren: Geluk, Verdriet, Rijkdom… en ook Liefde
Op een dag werd gezegd: ‘ het eiland zal zinken. Maak alle boten 
klaar en vertrek zo snel mogelijk.’ Liefde bleef als enige achter. 
Ze wilden samen bij het eiland zijn, tot het zou zinken.
Toen liefde op het punt stond te verdrinken, riep ze om hulp. 
Rijkdom kwam voorbij in een prachtige boot. ‘Neem je me 
mee?’, vroeg Liefde. ‘Onmogelijk’ zei Rijkdom. ‘De boot is vol 
met goud en zilver. Er is geen plaats meer voor jou.’ Toen vroeg 
Liefde hulp aan IJdelheid die voorbij kwam. ‘Sorry Liefde, dat gaat niet. Je bent al kletsnat, je zou 
mijn boot vuilmaken.’ Toen kwam Verdriet voorbij. ‘Oh Liefde, ik voel me zo droevig dat ik liever 
alleen verder ga.’ Ook Geluk kwam voorbij, maar in al haar geluk hoorde ze de vraag van Liefde niet.
Toen hoorde Liefde een stem: ‘Kom Liefde, ik neem je wel mee’. Toen ze aan land kwamen vroeg Lief-
de: ‘wie ben je eigenlijk, die me zo geholpen heeft?’ ‘Ik ben Tijd’ was het antwoord

(uit: een parel voor elke dag, Averbode)

Bedenking

Zien wij de liefde altijd wel? Of laten we ze ook wel eens ongemerkt voorbij gaan?
Laten we vooral tijdens deze bezinning de KLJ-liefde bij elkaar voelen!

Bezinningstekst
Hoe graag krijgen we vergeving
als we echt spijt hebben
en de tijd willen terugdraaien.
Een mooier geschenk kunnen we bijna niet krijgen.

Hoe moeilijk geven we vergeving.
Want ook al is er spijt,
we willen onze pijn betaald zetten
en kunnen dit zo moeilijk loslaten.
Een mooier geschenk kunnen we bijna niet geven.

Bedenking
Waar heb jij spijt van? 
Wat heb jij nog niet vergeven? 

Geef jezelf het geschenk van een ander en vergeef jezelf.

https://www.youtube.com/watch?v=nu-zq_vuibw&start_radio=1&list=RDnu-zq_vuibw
https://www.youtube.com/watch?v=R45HcYA8uRA
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Viering ter inspiratie
Kruisteken en inleiding
Laten we de viering beginnen in de naam van de Vader, Zoon en de Heilige Geest.

We zijn vandaag allemaal op stap van gisteren naar morgen. 
Er gebeurt bijzonder veel op onze levensweg. Er gebeurt heel veel in KLJ. 
Dingen die ons gelukkig maken, maar ook zaken die ons heel zwaar vallen. 
Dan is het altijd goed om iemand naast je te hebben, iemand die je steunt door dik en dun!

Wie we allemaal naast ons hebben, dat ontdekken we tijdens deze viering. 
We kijken eerst naar een filmpje en gaan dan op tocht, maar – en dat is zeer belangrijk –  
we stappen in stilte.

Evangeliefilmpje

•  We bekijken dit filmpje:  
       https://www.youtube.com/watch?v=95oBGNVfOqI

Kranten 

Praktisch:

- Leg of hang een stapel kranten op.

- Hang daarbij deze boodschap: 

o   ‘Zie/lees/hoor jij ook al dat slechte nieuws?’

o   ‘Komt dat nieuws bij jou binnen?’

- Tijdens de viering/bezinning loop je er gewoon voorbij.

De postbode van de hoop
Praktisch:

- Verdeel je in groepjes van 3, 4 of 5 personen.

- Dan komt de postbode van de hoop. (Laat iemand zich verkleden als postbode. Lukt dit niet,  
hang dan ergens een brievenbus.)

- Elk groepje krijgt van de postbode een omslag en daarin staat wat je nu moet doen.

- In de omslag steekt dit:

Het verhaal van de Emmaüsgangers

https://www.youtube.com/watch?v=95oBGNVfOqI
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Iemand van het groepje leest voor: 

Hoi KLJ’ers
Jullie hebben samen een groepje gevormd, super! Was die keuze toeval of niet, dat speelt 
geen rol. Belangrijk is dat je weet en ervaart dat er altijd iemand naast je loopt. Er is altijd 
een KLJ’er op wie jij mag rekenen en steunen. Hopelijk mogen anderen ook altijd op jou 
rekenen?

Toch kan de weg door het leven soms heel eenzaam zijn. Maar … ook dan is er hoop, want er 
is altijd Iemand die bij jou is. Zijn naam is Jahwe en dat betekent letterlijk in het Nederlands 
‘Ik zal er zijn voor u’. Jahwe of ‘ik zal er zijn voor u’, dat is de naam van Jezus’ Vader.

Heel wat doodgewone mensen voelden zich niet alleen in het leven. Met Jahwe aan hun zijde 
deden ze ongelofelijke dingen. Ook al waren ze zelf geen krachtpatsers of supervrouwen, ze 
waren tot heel veel in staat. We noemen hen ‘heiligen’. 

Door te kiezen voor deze omslag, kozen jullie ook voor een kernwoord. Het kernwoord is 
gelinkt aan een heilige. Die is nu jullie ‘beschermheilige’. Hij of zij gaat met jullie mee op de 
weg door het leven en wil jullie inspireren om er door dik en dun te zijn voor iemand, om 
zelf ook ongelofelijke dingen te doen! 

En weet: ‘Samen kunnen jullie meer aan om jezelf goed in je vel te voelen!’

Iemand anders leest voor:

Hoe gaan we nu te werk?

1.  Laat 1 iemand van je groep het kaartje met de uitleg en vragen over jullie kernwoord 
voorlezen.

2.  Praat samen over deze stellingen en vragen. Klopt dit in jullie geval? Ga samen op zoek 
naar antwoorden en maak er een fijn groepsgesprek van. (+/- 10 min)

3.  Ook vind je in de enveloppe kaartjes met jullie beschermheilige op en een uitspraak van 
hem of haar over jullie kernwoord. Neem deze man of vrouw mee op je pad en bind het 
kaartje aan je sjaaltje. 

4.  Lees de quote van je heilige en denk er kort over na. 
Deel met elkaar wat jullie over die quote denken.

5.  Daarna gaat bezinningstocht verder!

1.  Algemeen stuk voor alle groepjes
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Iemand anders leest voor: 

LIEFDE:
Iedereen verlangt naar aandacht, geborgenheid en liefde. De liefde doet zich soms onver-
wacht aan je voor. Onstuitbaar. Bij echte liefde is er sprake van wederkerigheid: beminnen 
en bemind worden. Liefde is een universeel concept: het komt in alle culturen voor, het 
verschijnt in allerlei gedaantes en niemand stelt het ter discussie. 

Te bespreken vragen:

-   Wat maakt de liefde zo krachtig en kwetsbaar?

-   Wat is liefde voor jou?

-   Heb jij de liefde al ervaren, ontdekt?

-   Hoe kan je liefdevol leven, een liefdevolle KLJ’er zijn?

-   Heb je zelf nog vragen, breng ze zeker ter sprake.

Iemand anders leest voor:

-   Uitspraak van jullie heilige:

 ‘Heb lief en doe wat je wilt.’ Augustinus van Hippo

-   Wie is Augustinus van Hippo?

 De heilige Augustinus werd geboren op 13 november 354 in Thagaste, een dorp in de 
West-Romeinse provincie Africa, tegenwoordig noordoost Algerije en Noord-Tunesië. 
Zijn ouders hadden het niet breed, maar hij kreeg de beste opvoeding van die tijd en kon 
studeren. Gustje leidde evenwel een losbandig leven tot groot verdriet van zijn christelij-
ke moeder. Als 17-jarige begon hij een relatie met een jong meisje en een jaar later hadden 
ze een zoon. Op zijn 21ste werd hij leraar in zijn geboortedorp, maar 8 jaar later verhuisde 
hij naar Rome. Een jaar later werd hij leraar welsprekendheid aan het hof te Milaan. Daar 
raakte hij geboeid door de preken van de bisschop. Hij bekeerde zich tot het christendom 
en werd op zijn 33ste gedoopt. Augustinus keerde terug naar zijn geboortedorp en bestu-
deerde de bijbel. Hij werd priester en bisschop, maar leidde een sober kloosterleven. Hij 
werd een beroemd predikant. Hij stierf op 86-jarige leeftijd.

Geef tot slot aan iedereen een badge als herinnering aan deze viering.

2. Per groepje steek je in de omslag één kernwoord.  
    Je vindt de kernwoorden hieronder uitgewerkt.
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Iemand anders leest voor: 

GELUK:
Iedereen wil gelukkig zijn. Wat we onder ‘geluk’ verstaan, kan verschillen. Voor de één is 
dat een mooi huis, voor de ander een inspirerende baan en voor weer een ander een gezond 
leven. 

Te bespreken vragen:

-   Heeft geluk een materiële component? 

- Wat heb jij materieel nodig om gelukkig te zijn?

- Uit onderzoek blijkt dat een aanzienlijk deel van loterijwinnaars psychisch in de proble-
men komt. Is dit niet vreemd? Wat is jouw relatie met geld?

- Wat maakt jou gelukkig? 

- Heb je zelf nog vragen, breng ze zeker ter sprake.

Iemand anders leest voor:

-   Uitspraak van jullie heilige:

 ‘Gelukkig zijn niet zij, die hebben, wat ze wensen en beminnen, maar slechts zij, die 
beminnen en wensen, wat liefde waardig is.’ Franciscus van Assisi 

-   Wie is Franciscus van Assisi?

 Franciscus van Assisi (1186-1226) was de zoon van een welgestelde lakenkoopman. Hij 
leefde als wildebras en gaf veel geld uit aan feesten en kleren. Op zijn 20ste werd hij 
krijgsgevangen en was lange tijd ernstig ziek. Hij werd getroffen door het leed van de 
melaatsen, die toen volledig verstoten werden. Daarom ging hij leven als de allerarmste. 
Hij bedelde zijn dagelijks eten en deelde nog met zij die minder hadden. Franciscus ging 
leven als kluizenaar om te bidden en voor armen te zorgen. Zijn vader, die meende dat 
hij de nieuwe dorpsgek was, probeerde hem te doen terugkeren naar een werelds leven. 
maar Franciscus trok tijdens een scène op het dorpsplein al zijn kleren uit en legde die 
aan de voeten van zijn vader, terwijl hij tegen de bisschop zei: ‘Nu kan ik echt zeggen: 
“Onze Vader in de hemel”.’ And the rest is history.

Geef tot slot aan iedereen een badge als herinnering aan deze viering.
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Iemand anders leest voor: 

INZET/ENGAGEMENT:
Toegewijde mensen zijn erg populair. Ze gaan ergens voor. Staan hun mannetje. Hebben een 
passie en volgen die.

Te bespreken vragen:

-   Hoe doen zij dat? En wat is ‘toewijding’ (inzet/engagement) voor jou?

- Waar komt hun toewijding vandaan? Vanwaar komt jouw ‘toewijding’?

- Hoe dun is de scheidingslijn tussen ergens voor gaan en ergens in opgaan (of je erin 
verliezen)?

- Hoe verloopt jouw zoektocht naar dat evenwicht?

- Waarom zoeken organisaties geëngageerde medewerkers? 

- Heb je zelf nog vragen, breng ze zeker ter sprake.

Iemand anders leest voor:

-   Uitspraak van jullie heilige:

 ‘In dit leven kunnen we geen grote dingen doen. We kunnen enkel kleine dingen doen 
met grote liefde.’ Moeder Teresa

-   Wie is moeder Teresa?

 Agnes werd geboren te Skopje (nu Macedonië) op 26 augustus 1910. Op haar 17de trad 
ze in het klooster in Ierland. Een jaar later vertrok ze naar Calcutta in India, waar ze 
onderwijzeres werd aan een meisjesschool. Ze koos daar voor de naam Moeder Teresa. 
Getroffen door het lot van de talloze dakloze zieken en stervenden, zwervende kinderen, 
hongerigen en leprozen besloot zij zich in te zetten voor deze armsten der armen. Ze ver-
liet met toestemming van paus Pius XII haar klooster en zette in Calcutta een wereldwijd 
bekend werk onder armen op, dat zij tot kort voor haar dood leidde. Ze stichtte de orde 
van de Missionarissen van Naastenliefde, een religieuze orde voor zusters in Calcutta. 
Een Belgisch tehuis werd in 1980 te Gent opgericht. In 1979 ontving zij voor haar werk de 
Nobelprijs voor de Vrede. Ze overleed op 5 september 1997 te Calcutta. Haar orde telde 
toen 3500 leden met 300 tehuizen in 25 landen.

Geef tot slot aan iedereen een badge als herinnering aan deze viering.
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Iemand anders leest voor: 

SUCCES:
Succes kent vele vaders. Inzet, talent en motivatie dragen bij aan succes. Niet altijd staat van 
tevoren vast of je succesvol zult zijn. 

Te bespreken vragen:

-   Wat wens je iemand eigenlijk toe, als je hem/haar ‘succes’ wenst? 

- Is succes afdwingbaar? 

- Kan je de kans op succes vergroten? 

- En wat is de schaduwzijde van succes? 

- Succes, wat is dat voor jou?

- Heb je zelf nog vragen, breng ze zeker ter sprake.

Iemand anders leest voor:

-   Uitspraak van jullie heilige:

 ‘Niets groots is ooit bereikt zonder een overvloed aan verdraagzaamheid.’  
Catherina van Siena 

-   Wie is Catharina van Siena?

 Catharina werd geboren te Siena (Italië) op 25 maart 1347. Ze was het 25ste kind van een 
wolverver. Vanaf haar 7de stortte ze zich volledig op de godsdienst. Jezus’ lijden werd 
haar inspiratiebron. Het kleine meisje moet een bijzondere uitstraling gehad hebben, 
want al snel kwamen mensen naar haar luisteren en haar helpen. Katrientje verzamelde 
immers voedsel en kleding voor de allerarmsten. Ze bezocht gevangenen en verpleegde 
besmettelijke zieken.

 De eindeloze conflicten tussen de steden in haar omgeving, zorgden ervoor dat ze zich 
ook met de politiek ging moeien. Deze ‘Italiaanse mama’ had een intimiderende persoon-
lijkheid. Als ze haar zin niet kreeg, schreeuwde ze: ‘Ik wil het!’ Dit deed ze bij hoogge-
plaatste figuren, koningen en, toen ze 29 was, zelfs bij de paus. Ze overleed te Rome op 
haar 33ste.

Geef tot slot aan iedereen een badge als herinnering aan deze viering.
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Iemand anders leest voor: 

AANDACHT:
Met mij gaat het goed, met ons gaat het minder goed. Dat lijkt een samenvatting van ons  
nationale humeur. Wie stapt er nog op zijn nieuwe buren af ? Wie zegt zomaar ‘goede- 
morgen’ tegen een onbekende? Jong en oud lijken alleen nog maar aandacht te hebben voor 
schermpjes, appjes en likes. 

Te bespreken vragen:

-   Wat is aandacht? 
- En waarom is een aandachtig leven zo belangrijk? 
- Welk effect heeft ‘een goeie dag krijgen’ op jou?
- Hoe heb je meer aandacht voor anderen? Tips om dit aan te pakken?
- Hoe leer je KLJ’ers aandachtig te zijn voor anderen?
- Heb je zelf nog vragen, breng ze zeker ter sprake.

Iemand anders leest voor:

-   Uitspraak van jullie heilige:

 ‘Elke keer dat men werkelijk aandacht schenkt, breekt men een stukje kwaad af in zich-
zelf.’ Oscar Romero

-   Wie is Oscar Romero?

 In 1977 werd de 60-jarige Oscar aartsbisschop van San Salvador. De machthebbers meen-
den in hem een kritiekloos medestander te hebben. 

 Als aartsbisschop begon hij kritische vragen te stellen aan de rechtse dictatoriale rege-
ring in El Salvador nadat een bevriende priester was vermoord. Doodseskaders trokken 
door het hele land en vermoordden vele onschuldige mensen. Romero verklaarde dat de 
regering bestond uit gewelddadige personen en mensen die de mensenrechten schon-
den. De kerk documenteerde de vervolgingen en de schendingen van de mensenrechten. 
Romero bezocht paus Paulus VI om uiting te geven aan zijn bezorgdheid voor zijn volk. 

 Vanwege zijn uitspraken en inzet voor de armen werd hij enorm populair. Romero verhief 
steeds zijn stem tegen de regering en de doodseskaders. De door hem geleide kerkdien-
sten in de kathedraal van San Salvador zaten bomvol. Zijn keuze in 1977 om het bisschop-
pelijk paleis te verlaten en te gaan wonen in een ziekenhuis voor de armen maakte grote 
indruk. Hij weigerde nog deel te nemen aan publieke bijeenkomsten met de machtheb-
bers zolang de mensenrechtenschendingen doorgingen. 

 In mei 1979 overhandigde hij aan paus Johannes Paulus II in het Vaticaan de dossiers met 
de bevindingen over de schendingen van de mensenrechten. De moord op priesters nam 
toe, zeker op zij die Romero steunden.

 Romero werd op 24 maart 1980 tijdens de mis uit politieke motieven doodgeschoten.

Geef tot slot aan iedereen een badge als herinnering aan deze viering.
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Iemand anders leest voor: 

VRIJHEID:
Weinig onderwerpen zijn zo bestreden en verdedigd als vrijheid. Vrijheid wordt snel tegen-
over gebondenheid gezet. Meestal wordt gebonden gezien als iets negatief, is dit terecht? 
Vrijheid heeft een negatieve en een positieve zijde, ‘vrij van’ en ‘vrij om’: het zijn sporen van 
dezelfde rails. Hoe voorkomen we dat vrijheid ontspoort in wetteloosheid? 

Te bespreken vragen:

-   Wanneer voel jij je vrij?
- Wanneer voel jij je gebonden?
- Hoe voorkomen we dat vrijheid ontspoort in wetteloosheid?
- Heb jij je al een onvrij gevoeld? 
- Hoe dierbaar is vrijheid voor jou?
- Heb je zelf nog vragen, breng ze zeker ter sprake.

Iemand anders leest voor:

-   Uitspraak van jullie heilige:

 ‘De mens is volledig vrij, maar hij vindt zijn beperking in zijn eigen vrijheid.’  
Maximiliaan Kolbe

-   Wie is Maximiliaan Kolbe?

 In 1936 werd pater Kolbe in Polen overste van het grootste klooster ter wereld. Er woon-
den 800 paters. Na de Duitse inval herbergde het klooster zo'n 3.000 vluchtelingen, 
waarvan twee derde joods was. Kolbe spoorde zijn medebroeders aan te volharden in het 
verspreiden van anti-naziboodschappen via de eigen radio en drukpers. Enkele dagen na 
de bezetting in september 1939 werden hiervoor meer dan 30 paters gearresteerd, waar-
onder ook Kolbe. Na drie maanden kwam Kolbe vrij. Hij hervatte zijn werkzaamheden en 
viel de nazi’s hevig aan door zijn radio-uitzendingen en kranten. Deze werden dan ook 
verboden. 

 Op 17 februari 1941 werd Kolbe door de Gestapo ingerekend en naar Warschau over-
gebracht. Vanaf mei 1941 zat hij in het naziconcentratiekamp te Auschwitz. Na een 
vermeende ontsnappingspoging van een gevangene uit de barak van Kolbe werden tien 
mannen veroordeeld tot de hongerdood in een bunker. Kolbe bood zich aan als plaats-
vervanger voor een vader van twee kinderen. Ze werden op 31 juli 1941 ingesloten. Toen 
op 14 augustus nog steeds vier mannen, onder wie Kolbe, in leven waren, kregen zij een 
dodelijke injectie.

 Kolbe, die 47 jaar werd, is sinds 1982 de beschermheilige tegen drugsverslaving en de 
patroon van de journalistiek en de mobiele telefonie.

Geef tot slot aan iedereen een badge als herinnering aan deze viering.
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Iemand anders leest voor: 

VRIENDSCHAP:
Wat heb je minimaal nodig om mens te (kunnen) zijn? Naast basisbehoeften als bed, bad en 
brood hebben we mensen nodig die om ons geven. Die ons corrigeren waar nodig, maar die 
ons ook onvoorwaardelijk steunen. 
Zou je dat het kenmerk van een goede vriendschap kunnen noemen? 
Wat herken jij in een goede vriend(in)? 

Te bespreken vragen:

-   Wat is voor jou een goede vriendschap?
- Wat herken jij in een goede vriend(in)?
- Hoeveel goede vrienden heb je nodig? En hoeveel kan je er hebben?
- Kan je vriendschap onder woorden brengen met voorbeelden?
- Wat mogen vrienden van jou vragen?
- Heb je zelf nog vragen, breng ze zeker ter sprake.

Iemand anders leest voor:

-   Uitspraak van jullie heilige:

 ‘Een vriend is iemand die alles van je weet, en toch van je houdt.’ Pater Damiaan 

-   Wie is pater Damiaan?

 Jozef De Veuster werd geboren op 3 januari 1840 in het Belgische Tremolo. Hij trad in 
het klooster en vertrok als missionaris naar de Hawaï-eilanden. Pater Damiaan vond dat 
de melaatsen, die samengebracht werden op het eiland Molokai, een priester konden 
gebruiken. Hij bouwde er een kerk en legde wegen aan. Naast zijn werk als priester 
vervulde hij ook de rol van dokter, timmerman, ziekenverzorger, begrafenisondernemer, 
kistenmaker en grafdelver. Zijn komst was een keerpunt voor de kolonie: wetten werden 
nageleefd, er kwamen degelijke huizen en een school. De hygiënische en materiële le-
vensomstandigheden verbeterden en hij stichtte er een parochie. In november 1884 werd 
bij hemzelf lepra vastgesteld, maar hij blijf verder werken tot veertien dagen voor zijn 
dood. De 49-jarige pater werd begraven onder de pandanusboom die zijn ‘woonst’ was 
tijdens zijn eerste weken op het eiland.

Geef tot slot aan iedereen een badge als herinnering aan deze viering.
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Iemand anders leest voor: 

VRIJGEVIGHEID:
Wanneer je iemand geeft zonder daar zelf voordeel uit te halen, dan ben je vrijgevig.  
Makkelijker gezegd dan gedaan. 

Te bespreken vragen:

-   Is ‘vrijgevigheid’ nog vaak van toepassing in onze tijd, in onze samenleving, bij onze 
jeugd, in KLJ? 

- Wat kan ‘vrijgevigheid’ inhouden?
- Geef jij met de bedoeling om terug te krijgen of niet? Waarom en wanneer wel of niet?
- Kunnen we onszelf volledig aan de kant zetten voor iemand anders? In welke situaties 

zou je dit doen en in welke niet?
- Wanneer vond je jezelf vrijgevig en wat deed je dan?
- Heb je zelf nog vragen, breng ze zeker ter sprake.

Iemand anders leest voor:

-   Uitspraak van jullie heilige:

  ‘Vrijgevigheid is het medeleven van voorname zielen.’ Sint-Nikolaas

-   Wie is Nikolaas?

 Nicolaas was in de 4de eeuw bisschop van Myra, de stad Demre in het huidige Turkije. 
Vanaf zijn geboorte werden hem wonderen toegewezen. Zo kon hij direct na zijn geboor-
te rechtop staan in zijn badje en op de vastendagen, woensdag en vrijdag, dronk hij niet 
van moeders’ borst. Tijdens het concilie van Nicea zou hij in 325 een tegenstander in het 
gezicht hebben geslagen. Hiervoor werd hij in de kerker gegooid, maar ’s nachts bevrijd-
de Maria hem. Daarop werden alle beslissingen tijdens het concilie genomen volgens zijn 
mening. Er zijn evenwel goede verslagen van het concilie en daarin wordt geen melding 
gemaakt van dit incident. Nicolaas zou gestorven zijn op 6 december en net zoals tijdens 
zijn leven, zou hij na zijn dood nog voor veel mensen gezorgd hebben.

Geef tot slot aan iedereen een badge als herinnering aan deze viering.
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Iemand anders leest voor: 

ENTHOUSIAST:
Wie wil er nu niet enthousiast zijn? Veel mensen zouden het willen zijn in alle facetten van 
hun dagelijkse leven, maar ook enthousiasme is een natuurlijke gave. Adembenemend zijn 
mensen die anderen met hun enthousiasme begeesteren. Hartstochtelijk en met geestdrift 
een vlam in jezelf brandend houden en bij anderen aansteken! Geweldig die mensen, maar 
niet eenvoudig, of juist wel? 

Te bespreken vragen:

-   Is enthousiasme een opnamemoment of kan je het altijd zijn?
- Wat maakt jou enthousiast?
- Wat kan je opkrikken dat je wel weer enthousiast bent?
- Hoe maak jij anderen enthousiast voor of over iets? Tips?
- Naar wie kijk jij op omwille van zijn/haar enthousiasme?
- Heb je zelf nog vragen, breng ze zeker ter sprake.

Iemand anders leest voor:

-   Uitspraak van jullie heilige:

 ‘Enthousiasme ontstaat niet door wat er is, maar door wat men verlangt.’ Sint-Hubert

-   Wie is Hubert?

 Hubert leefde in de 7de eeuw, was de zoon van een hertog en werd de 21ste bisschop van 
Maastricht. Hij bracht de bisschopszetel over naar Luik, vandaar dat er nu een bisschop 
is in Luik. Hubert stierf in 727 en werd heilig verklaard op 3 november 743. In 825 werden 
zijn beenderen overgebracht naar de abdij van Andage in de Ardennen, waar veel gejaagd 
werd. In de 11de eeuw beschreven monniken zijn leven en in de 15de eeuw werd het kloos-
ter een groot bedevaartsoord.

 Het gebruik van het gezegende Hubertusbrood komt van het verhaal dat hij een kluize-
naar genas van hondsdolheid met het geven van brood. Het brood werd later niet enkel 
gegeven aan de mensen maar eveneens aan het vee tegen hondsdolheid en razernij.

Geef tot slot aan iedereen een badge als herinnering aan deze viering.
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Iemand anders leest voor: 

TROTS:
Iedereen heeft dit gevoel wel eens wanneer je iets goed hebt gedaan of iets mooi hebt gemaakt. 
De gloed van warmte kan dan door je aders stromen. Het kan ervoor zorgen dat je jezelf graag 
ziet. Natuurlijk heeft dit ook een keerzijde, want het gevoel dat je meer waard bent dan ie-
mand anders is dan dichtbij. Eigendunk en arrogantie moet je dan proberen te vermijden. 

Te bespreken vragen:

-   Heb jij jezelf al eens voelen glimmen van trots? Wanneer en waarover was dat?
- Kan je makkelijk een lijn trekken tussen trots en eigendunk? 
- Had je al een moment in je leven waarbij trots veranderde in arrogantie? 
- Op wie of wat bij jij trots?
- Hoe belangrijk is trots-zijn in jouw leven?
- Heb je zelf nog vragen, breng ze zeker ter sprake.

Iemand anders leest voor:

-   Uitspraak van jullie heilige:

  ‘De trots der kleinen bestaat uit altijd over zichzelf praten; de trots der groten uit nooit 
over zichzelf praten.’ Margaretha van Leuven

-   Wie is Margaretha?

 Amandus, een Leuvens burger, beslist samen met zijn vrouw hun bezittingen te verkopen 
en in de abdij van Villers in te treden. In hun huis, de St.-Jorisherberg in de Muntstraat, 
werkt Margaretha, een familielid. Het meisje werkte zeer hard en was bekend om haar 
voortreffelijk gedrag, vandaar haar bijnaam Fier Margrietje.

 Op de vooravond van hun intrede kreeg de herberg pelgrims over de vloer die eten en 
overnachting vragen. Vermits op dat ogenblik geen drank in huis was, stuurt de waard 
Margaretha uit om wijn te halen.

 De pelgrims blijken echter een vermomde roversbende te zijn. Margriet is nog maar net 
de deur uit wanneer de bende Amandus berooft en hem samen met zijn vrouw en de 
hele familie vermoordt. Wanneer Margriet terugkeert, nemen de moordenaars haar mee 
buiten de stad waar zij haar (wellicht na een poging tot collectieve verkrachting) doden en 
in de Dijle werpen. Haar lichaam zinkt echter niet. Vissen dragen het lichaam zodat het 
boven water blijft. Tegen de stroom in en omgeven door een wonderbaarlijk licht drijft het 
lichaam terug richting Leuven. Hendrik, de toenmalige Hertog van Brabant, is getuige 
van dit wonder. Dankzij de vondst van het lichaam komt de waarheid aan het licht. Voor ze 
verder kwaad kunnen aanrichten worden de rovers opgespoord en in de gevangenis gewor-
pen. Het door Willy Meysmans gemaakte beeldhouwwerk "Fiere Margriet" heeft sinds 
augustus 2013 een nieuwe rustplaats gekregen aan de Dijleterrassen aan de Dirk Boutslaan 
in Leuven.

Geef tot slot aan iedereen een badge als herinnering aan deze viering.
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Iemand anders leest voor: 

HOOPVOL:
Simpelweg is hoop of het gevoel hoopvol een optimistische verwachting, maar eerlijk 
gezegd is het meer dan dat! Je bent vol verwachting van iets bemoedigends. Het lijkt een 
simpel gegeven, maar toch verliezen vele mensen de hoop door verschillende zaken. 

Te bespreken vragen:

-   Wat is hoop of hoopvol zijn voor jou?
- Heb jij ooit voor iets de hoop al opgegeven? Wanneer geef jij de hoop op?
- Hoe zoek jij ‘hoop’ in jouw leven of is dat er altijd?
- Kan je mensen noemen die voor jou ‘hoop’ uitstralen?
- Hoe word je hoopvol?
- Heb je zelf nog vragen, breng ze zeker ter sprake.

Iemand anders leest voor:

-   Uitspraak van jullie heilige:

 ‘Geloof, hoop en liefde zijn de grote drie, maar de liefde is de grootste: zij zorgt voor 
geloof en hoop.’ Sint-Paulus

-   Wie is Paulus? 

 Met Petrus is hij één van de kopstukken van de Kerk. Paulus heeft zoveel gereisd in dienst 
van het evangelie, dat hij de eretitel van 'De Apostel' heeft meegekregen. Toch heeft hij 
Jezus niet persoonlijk gekend. Pas na Jezus’ dood voegde hij zich bij zijn leerlingen. Dat 
ging niet vanzelf. Paulus was een vurige, wetgetrouwe jood, die niets moest hebben van 
de vrijzinnige sekte van Jezus van Nazareth. We horen voor het eerst van hem als diaken 
Stefanus op last van de Joodse overheden wordt gestenigd. Dan leggen de beulen hun 
mantels neer aan de voeten van Saulus. Hij deed er alles aan om de christenen uit te 
roeien en hij had daarvoor volmacht gekregen van de Hoge Raad te Jeruzalem. Hij mocht 
huizen van verdachten binnen dringen en controleren of er geen volgelingen van Jezus 
woonden.

 Op weg naar Damascus werd hij op de grond geworpen en verblind door een fel licht. En 
stem vroeg hem: ‘Saul, waarom vervolg je mij?’ Saulus was omgedraaid en werd Paulus. 
Hij zou nu de meest fanatieke verdediger van Jezus worden. Hij ondernam minstens 4 
grote reizen en schreef een onbekend aantal brieven, waarvan er 14 in de Bijbel zijn opge-
nomen.

Geef tot slot aan iedereen een badge als herinnering aan deze viering.



 24Overwinteren met de K

Iemand anders leest voor: 

GEÏNSPIREERD:
Vele mensen zijn inspiratievol en kunnen met een goed bedacht plan aan het werk om goed 
te doen voor zichzelf en voor anderen. Op die manier kan jij inspiratie geven aan anderen. 
Is het niet prachtig als je een levenwekkende kracht of inademing kan zijn voor iemand 
anders? 

Te bespreken vragen:

-   Wie inspireerde of inspireert jou?
- Wie inspireerde jij al en hoe deed je dat?
- Hoe kan je een bron van inspiratie zijn?
- Inspiratie, heb je dat nodig als mens? Waarom wel of niet?
- Is Jezus een inspiratiebron voor jou?
- Heb je zelf nog vragen, breng ze zeker ter sprake.

Iemand anders leest voor:

-   Uitspraak van jullie heilige:

 ‘Inspiratie bestaat, maar zij kan ons pas vinden als we werken.’ Heilige Josephina  
Bakhita 

-   Wie is Josephina?

 Ze werd rond 1870 geboren in het Oost-Afrikaanse Soedan. Op haar 7de zag ze hoe haar 
zus werd gekidnapt door Europese slavenhandelaars. Twee jaar later overkwam haar 
hetzelfde lot. Ze moest dagenlang door het oerwoud lopen, maar ze wist met een vrien-
dinnetje te ontsnappen. Toch viel ze terug in handen van de slavenhandelaars die haar 
de naam ‘Bakhita’ of ‘geluksvogeltje’ gaven. Ze werd verkocht aan een Turkse officier, die 
haar cadeau gaf aan zijn vrouw. Deze liet het kind brandmerken, tatoeëren en behandel-
de haar wonden met zout.

 Een Italiaans consul wist haar in 1884 los te krijgen en nam haar mee naar Venetië, waar 
hij haar cadeau gaf aan een goede vriend. De boekhouder van deze man bracht haar het 
katholiek geloof bij. Maar de familie die haar cadeau kreeg, eiste haar op om mee te gaan 
naar Afrika. Josefientje vroeg de zusters, die haar catechese gaven, of ze daar mocht 
blijven. De zusters voerden actie tot bij de aartsbisschop van Venetië, die de Italiaanse 
regering overtuigde om haar vrij te verklaren, want de slavernij was al enige tijd officieel 
afgeschaft. Ze werd gedoopt en trad in het klooster, waar ze ook werd vernederd en 
gediscrimineerd. Toch bleef ze hard werken en was ze een toonbeeld van toewijding, be-
scheidenheid en geduld. Met het ouder worden, kwamen ook de traumatische gevolgen 
van haar jeugd aan het licht. Ze kon moeilijk lopen en ademhalen. Ze overleed in 1947.

Geef tot slot aan iedereen een badge als herinnering aan deze viering.
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Iemand anders leest voor: 

VREUGDE:
Vreugde of blijdschap is een positieve emotie bij mensen of dieren, een tevredenheid met 
de omstandigheden of omgeving. Wie blij of gelukkig is, ondervindt geen gebrek of stress, 
heeft positieve gevoelens over de omgeving of zichzelf en heeft dan ook geen grote behoefte 
om de omstandigheden te wijzigen. 

Te bespreken vragen:

-   Wat betekent ‘vreugde’ voor jou?
- Duren jouw momenten van vreugde lang of eerder kort? 
- Wat maakt jou ‘vreugdevol’? Kan je voorbeelden geven van vreugdevolle momenten in 

jouw leven?
- Hoe maak je anderen vreugdevol?
- Moet je vreugde zelf zoeken of komt dat gewoon?
- Heb je zelf nog vragen, breng ze zeker ter sprake.

Iemand anders leest voor:

-   Uitspraak van jullie heilige:

 ‘Indien je je vreugde wilt vermenigvuldigen, moet je ze delen.’ Paus Johannes XXIII

-   Wie is Johannes? 

 Guiseppe Roncalli werd geboren op 25 november 1881 in een Italiaans landbouwersgezin. 
Als priester werd hij secretaris van de bisschop met wie hij zich inzette voor de zwaar 
onderbetaalde textielarbeiders. Zijn bisschop verkocht zijn bisschopsring om de lege 
stakingskas van de arbeiders te spijzen. Roncalli volgde zijn voorbeeld en zette zich 
tijdens WO I in als hospitaalsoldaat en tijdens WO II redde hij Joden. Op zijn 77ste werd 
hij paus Johannes XXIII. Een ‘tussenpaus’ dacht men omwille van zijn hoge leeftijd, maar 
hij deed verrassende dingen. Zo riep hij het Tweede Vaticaans Concilie (vergadering van 
alle bisschoppen in de wereld) bijeen om de Kerk bij de tijd te brengen. Hij stierf in 1963 
en was nog geen 5 jaar paus.

 Door zijn menslievende gebaren, zijn humor en spontaniteit kreeg hij al snel de bijnaam 
‘de goede paus’. Dankzij de opkomst van de TV en zijn politiek van ‘de Kerk bij de tijd 
brengen’ werd hij uitermate geliefd. Op iemands vraag ‘Hoeveel mensen werken er in het 
Vaticaan?’, antwoordde hij gevat: ‘De helft’.

Geef tot slot aan iedereen een badge als herinnering aan deze viering.
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Iemand anders leest voor: 

GEMOTIVEERD:
Motivatie is simpelweg de wens om iets dat je wilt ook werkelijk te doen. Het is dat wat je 
aanzet of drijft tot de handeling of gedrag. Sommige elementen van je motivatie krijg je aan-
geboren en is dus familiaal bepaalt, het andere deel is op jouw ingegeven door je culturele 
en sociale omgeving.

Te bespreken vragen:

-   Hebben andere mensen soms invloed op jouw motivatie? 
- Geef jij je motivatie voor iets gemakkelijk prijs aan anderen? 
- Waarvoor ben jij gemotiveerd?
- Waar ben jij echt niet voor gemotiveerd?
- Hoe motiveer je anderen?
- Heb je zelf nog vragen, breng ze zeker ter sprake.

Iemand anders leest voor:

-   Uitspraak van jullie heilige:

 ‘Motivatie is de brandstof nodig om de menselijke motor in gang te houden.’  
Odrada van Balen 

-   Wie is Odrada?

 Ze zou als adellijk meisje geboren zijn te Scheps aan de Nete, vlakbij Balen. Haar leven 
zou ze aan God geven. Armen, zieken, zwervers, reizigers, pelgrims, … allen werden door 
haar vriendelijk ontvangen en geholpen. Toen na de dood van haar moeder een stiefmoe-
der in huis kwam, ontstonden tussen haar en Odrada steeds meer wrijvingen. 

 Zo wil het verhaal dat zij het feest van de kerkwijding wilde bijwonen te Millegem. Haar 
vader en stiefmoeder gingen ook, zodat er voor haar geen rijdier was. "Probeer maar één 
van de wilde paarden uit het bos te pakken te krijgen en te temmen", was het hatelijke 
commentaar van haar stiefmoeder. Zij maakte daarop een kruis van wilgentakken en 
stapte op de aanstormende dieren toe. Ze kwamen tot stilstand. Een schimmel nader-
de Odrada en knielde voor haar neer. Ze besteeg het dier en kwam nog op tijd voor de 
kerkwijding te Millegem. 

 Dit alles verbeterde de relatie met haar stiefmoeder niet. Odrada verkommerde en stierf 
op jonge leeftijd.

Geef tot slot aan iedereen een badge als herinnering aan deze viering.
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Het nachttafeltje
Praktisch:
- Er staat een nachttafeltje met daarop: een wekker, een kaars, …
- Hang daar deze zin bij: ‘Denk eens na bij wie of waar jij licht kan/wil/moet brengen!’
- Er staat een doos met kaarsen.
- Er brandt op het nachttafeltje één kaars. Ze nemen er allemaal licht aan en dragen dan die kaars 

mee om op de tafel met het brood te zetten.

Een tafel met brood en wijn
Praktisch:

- Er staat een tafel met brood en wijn.

- Iedereen zet zijn kaars op die tafel.

- Daarna volgt het dankgebed door de proost of pastoor.

Verloop:

- Dankgebed door proost/pastoor.

- Onze Vader
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

 We geven elkaar een teken van vrede met een handdruk of een omhelzing.

- Communie: in stilte of iemand die gitaar speelt.



 28Overwinteren met de K

En nu?
Praktisch:

- We gaan terug naar de locatie waar we gestart zijn.

- We bidden samen het slotgebed.

- Na de zegen volgt het KLJ-lied.

Verloop:

- Slotgebed (samen bidden)

 God, Vader en Moeder van mensen,
Dank om ons te bemoedigen.
Dank om naar ons te luisteren doorheen de stilte.
Dank om ons uit te dagen 
om elkaar door dik en dun te steunen.
Geef ons hiervoor de nodige kracht en liefde, 
elke dag van ons leven. Amen. 

- Kruisteken

 We bewandelden samen de weg die het filmpje ons toonde bij de start van de viering. 
We mogen nu verder op weg gaan met de uitdaging om zelf te doen wat Jezus voordeed, om 
SAMEN de weg te gaan, door dik en dun.
Mogen de heiligen onze buddy’s zijn en moge de God van liefde ons nabij zijn met zijn zegen, Hij 
die is Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.

- KLJ-lied
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De K in KLJ, wat moet ik ermee?
De K in KLJ bevat een ongelooflijke rijkdom. Ontdek in dit filmpje wat KLJ allemaal voor jouw  
afdeling kan betekenen.

•  www.klj.be > de-k-klj > vind-of-maak-zelf-een-k-moment >  
      vind-een-bezinning-viering#de-k-in-klj-wat-moet-ik-ermee

Bekijk ook zeker het onderdeel van de K in KLJ op onze website. Daar kan je talloze  
voorbeelden vinden van vieringen en bezinningen.

• www.klj.be > de-k-klj

https://www.klj.be/de-k-klj/vind-of-maak-zelf-een-k-moment/vind-een-bezinning-viering#de-k-in-klj-wat-moet-ik-ermee
https://www.klj.be/de-k-klj/vind-of-maak-zelf-een-k-moment/vind-een-bezinning-viering#de-k-in-klj-wat-moet-ik-ermee
https://www.klj.be/de-k-klj
https://www.klj.be/de-k-klj
https://www.klj.be/de-k-klj/vind-of-maak-zelf-een-k-moment/vind-een-bezinning-viering#de-k-in-klj-wat-moet-ik-ermee
https://www.klj.be/de-k-klj
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Josse Verreth 
K-verantwoordelijke van KLJ Nazareth

“Ik gebruik de K-bundel als inspiratie om 
onze jaarlijkse misviering in elkaar te steken.  
Tijdens onze kampen organiseren we ook  
bezinningsmomenten. Daarnaast ben ik de 
contactpersoon met onze pastoor.”

Heeft je KLJ-afdeling al 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!

Wat is hier de meerwaarde van?

Deze K-verantwoordelijke krijgt dan 3 maal per jaar een papieren zending met uit- 
gewerkte bezinningen en ideetjes voor vieringen. Op deze manier hebben jullie  
steeds K-inspiratie bij de hand.

K-verantwoordelijken aan het woord!

Fenna De Smet 
K-verantwoordelijke van KLJ Putte

“De K-zendingen die we 3 maal per jaar krij-
gen, worden, net zoals de andere zendingen die 
we van KLJ krijgen, tijdens de bestuursverga-
dering bekeken en doorbladerd. We gebruiken 
de K-zendingen als inspiratie voor onze bezin-
ningsmomenten tijdens onze kampen en week-
ends. We vinden deze K-zendingen heel nuttig 
omdat het ons nieuwe ideetjes geeft om mee 
aan de slag te gaan. Bij deze momenten staan 
we graag stil bij maatschappelijke thema’s die 
we belangrijk vinden.”

Nog geen K-verantwoordelijke  
in je afdeling? Registreer hem/haar via Wall-e!
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Bouw mee aan de K in je regio!
Word lid van de werkgroep K
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 karel.billiet@klj.be of dirk@klj.be 

Werkgroep K’ers aan het woord!

Kevin de Waele (werkgroep K-lid in Oost-Vlaanderen)

‘Deel uitmaken van werkgroep K is op een creatieve en eigentijdse 
manier de K in KLJ levendig houden!’

Dorien Van Mechelen (werkgroep K-lid van Antwerpen)

‘Het is leuk om eigentijdse vieringen in elkaar te steken en deze dan 
ook te kunnen geven. Het geeft veel voldoening om te zien dat de KL-
J’ers hier dan ook iets aan hebben.’

Davy Roose (werkgroep K-lid in West-Vlaanderen)

‘De sfeer is altijd goed bij de werkgroep K en iedereen is er ook welkom. 
Je kan er steeds jezelf zijn. Het is een leuke ervaring om op een eigentijd-
se manier mee te kunnen bouwen aan de K in KLJ.4

Chloe Lenaerts (werkgroep K-lid van Limburg)

‘Bij de werkgroep K zijn, is heel leuk omdat we onze vrijheid hebben om 
een viering of bezinning te maken op een eigentijdse manier. Je mag out 
of the box denken en dat is net zo leuk eraan. Daarnaast zit je in een fijne 
groep waar plezier en samenwerken voorop staat.’

Bram Champagne (werkgroep K-lid van Vlaams-Brabant)

‘De werkgroep K is een uitlaatklep voor mijn creativiteit. Het is ook fijn 
dat je op een eigentijdse manier KLJ’ers kan laten stilstaan bij verschil-
lende thema’s waarmee we geconfronteerd worden.’

mailto:karel.billiet%40klj.be?subject=
mailto:dirk%40klj.be?subject=
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De K-alender 

Hieronder kan je een overzicht vinden van alle bedevaarten van KLJ, KVLV en Landelijke Gilden in 
2019. Je bent meer dan welkom op deze momenten! Voor meer informatie over deze initiatieven kan 
je steeds mailen naar pastoraal@klj.be 

27 april:  Verwondertocht in Bazel

27 april: 20 uur  Meersel-Dreef (eucharistieviering met aansluitend licht- 
  processie in het park en afsluitend gebed aan de grot)

3 mei:  18u00  Jezus-Eik (bezinnende tocht en viering)

 20u00  Dadizele
  20u30  Izenberge

6 mei:  20u00  Kerzelare

9 mei:  19u00  Oostakker (Bezinningstocht + eucharistie)

10 mei:  20u00  Verassebroek

11 mei:  20u00  Scherpenheuvel (Vlaams-Brabant)

12 mei:  19u00  Scherpenheuvel (Antwerpen)

16 mei:  20u00  Maldegem Kleit

17 mei:  20u00  De Ginste en 20u00 Gistel

21 mei:  19u00  Geraardsbergen (Bezinningstocht + eucharistie)

23 mei:  14u00  Kalfort

24 mei:  20u00  Houthulst

25 mei:  19u00  Westvleteren

26 mei:  14u00  Ramsdonk


