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Wanneer de regen met bakken 
uit de lucht valt,
wanneer de wind door alle kieren 
je naar binnen blaast,
wanneer het kraakt dat het vriest,
wanneer alles donker 
en uitzichtloos lijkt.
Laat dan het kind in je los.

Doe je botten aan en 
spring in alle plassen.  
Pak je vlieger voor een luchtspektakel.
Ga schaatsend op avontuur.
Wees licht voor anderen.

Vier dit kind, 
vier het vuur in je ogen en hart, 
vier Zijn vuur.
KLJ maakt, samen met jou, het weer!

Zalig kerstfeest en 
een gelukkig nieuwjaar.

Met KLJ-groeten, 

Werkgroepen K 
Raf, regionale proost Oost-Vlaanderen 
Marc, regionale proost West-Vlaanderen
Jolien, K-medewerker Nationaal

Onze kerstwens

Verantwoordelijke uitgever: Isabelle Myncke, Diestsevest 32 bus 3b, 3000 Leuven
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De Warmste Week

K-momenten

Gebruik een filmfragment

Bezinningstekstjes

De K in jouw afdeling

- Advent, aftellen maar
- Lichtpuntjes
- Kerstballen
- Wensen in een kerstboom

- K-verantwoordelijken?
- Werkgroep K
- Tractorzegening of K-event?
- K-inspiratie

- Hoog klimmen
- Schijnwerpers
- Verbonden met elk
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De vrijwilligers van de verschillende werkgroepen K gingen weer aan 
de slag en werkten enkele K-momenten uit die jij kan gebruiken in de 

wintermaanden. Veel K-plezier!

K-momentenK-momenten  
voor iedereenvoor iedereen

De Warmste Week (19-24 december) staat dit jaar in het teken van (kans)armoede. 
Dat is een thema waar ook KLJ aandacht aan besteedt. Net omdat we het zo’n 
belangrijk thema vinden, zamelen we geld in met een kerstkaartjesverkoop. De 
opbrengst schenken we aan De Warmste Week. Heb jij je kaartjes al gekocht? Surf 
naar shop.klj.be en bestel jouw kaartjes voor slechts 5 euro per set van 5 kaartjes. 

Dit jaar strijkt De Warmste Week neer in Hasselt en net zoals voor de coronacrisis 
zal ook KLJ er aanwezig zijn. We brengen graag zo veel mogelijk KLJ’ers op de been 
en verzamelen met z’n allen in Hasselt, vlak voor de radiostudio. Zo steken we 
samen de goede doelen van De Warmste Week een hart onder de riem en overhan-
digen we het bedrag van onze kerstkaartjesverkoop. Hoe oud je ook bent, trek je 
KLJ-trui en -sjaaltje aan en kom ons vergezellen tijdens ons KLJ-checkpoint. 
Wanneer? Woensdag 21 december vanaf 15 uur. 

DE WARMSTE WEEK EN 
KLJ, HAND IN HAND

KLJ-kerstkaartjes

Kom op 21 december naar Hasselt
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Week 3 (weekend van 11 december 2022)
De leiding plaatst een lege kerstboom (of iets dat erop lijkt) in het lokaal. Het is aan 
de leden om deze boom te versieren. Ze kunnen versieringen winnen door 
opdrachtjes tot een goed einde te brengen. 
• Speel een kort toneeltje rond de geboorte van Jezus. Je mag extra personages 

toevoegen of er een grappige draai aan geven. 
• Win met ‘schoenpetanque’ van de leiding. Maak je schoen los en trap die zo ver 

mogelijk.  
• Maak een gedicht over Kerstmis.
• Neem een groepsfoto in thema kerst.
• Zoek 10 kerstballen, verspreid over het KLJ-terrein. 
• Verkleed een lid volop in kerstthema en zorg ervoor dat de leiding deze persoon 

niet meer kan herkennen. 
• Leg het parcours naar Bethlehem af (iemand op de rug) en doe dit om ter snelst 

tegen de andere groep. 
• Speel ‘De leiding zegt…’, maar dan met ‘De os zegt…’
• Ho ho ho is wat de kerstman roept. Zeg zo lang mogelijk ‘hooooooooo’. 

Week 4 (weekend van 18 december 2022)
Laat de leden deze week een brief aan zichzelf in de toekomst schrijven. Zorg ervoor 
dat ze hun goede voornemens noteren en vertel dat deze brieven tot op het kamp 
bijgehouden worden. Tijdens dat kamp kan je ze dan weer uitdelen en eens kijken of 
ze zich nog aan hun voornemens houden. 

Advent, aftellen maar!

Methodiek

Duiding: Gedurende de advent voer je wekelijks een opdracht in groep uit.

Doelgroep: Alle leeftijden    Duur: Afhankelijk per opdracht

Benodigdheden:

• Week 1: knutselmateriaal voor de krans: hulst, blaadjes, piepschuim, touw, lijm, 
dennentakken, plakband, kerstballen, oude kerstversiering…

• Week 2: ledenlijst en volgorde wie voor wie een boodschap voorziet.

• Week 3: verkleedkledij om tijdens het toneeltje te gebruiken, kerstballen, attributen  
en hindernissen tijdens het parcours, kerstboom, kegeltjes, timer.

• Week 4: brieven en enveloppen, balpennen.

Week 1 (weekend van 27 november 2022)
Knutselopdracht: Maak een adventskrans die je kan ophangen en die je lokaal mooi 
maakt. Hoe je te werk gaat, kies je volledig zelf. Denk gerust out the box. 

Week 2 (weekend van 4 december 2022)
De kerstperiode is een periode die draait rond vrede. Tegen het einde van je gewone 
KLJ-activiteit geef je de opdracht aan de leden om een brief, tekening of kunstwerk 
met een lieve boodschap bij een medelid af te leveren. Tip: koppel op voorhand de  
leden aan elkaar en bezorg ze het juiste adres. Zo krijgt iedereen iets en staan ze 
nooit aan een verkeerde brievenbus of deur. 

K-MOMENT 1
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Tekstfragment

Lichtpuntjes

Methodiek

Duiding: Tijdens de advent steken we elke zondag een kaarsje aan om af te tellen naar Kerst-
mis. Met deze bezinning willen we je op een andere manier lichtje laten aansteken. Ga jij de 
uitdaging aan en voer jij de verschillende lichtpuntopdrachtjes uit? 

Doelgroep: alle leeftijden   Duur: Onbepaald

Benodigdheden: Feelgood-quotes en lichtpuntjes (zie p. 9) en tekstfragment.

Begin de methodiek door het tekstfragment voor te lezen. Vervolgens vervul je elke 
zondag van de advent een lichtpuntopdrachtje. Doe dat, in de mate van het mogelij-
ke, samen. Daarnaast kan je ervoor kiezen om het lichtpuntje wekelijks te delen op je 
sociale media of in groeps-chats. Je kan de opdrachtjes ook uitknippen en uitdelen.

K-MOMENT 2

Make it a  
december to 
remember

LICHTPUNTJES, 
soms zijn ze groot, 
soms zijn ze klein. 
Je hoeft ze niet te 
zoeken, je kan ze 

ook zijn.

De mooiste tijd 
van het jaar... 
is de tijd met 

ELKAAR

Wacht niet op een 
MOOIE DAG, 
probeer er zelf 
een te maken

Maak een lijstje 
van personen 

of dingen die je 
graag bij je 
zou hebben 

met kerst

Ga naar buiten 
en kijk even naar 

DE STERREN

Geef minstens 
5 knuffels aan 
mensen om 

je heen. 
#GOEDVOORDE-

HARTSPIER

Maak IETS LEKKER 
klaar voor jezelf

Ik beloof, ik laat de lichten aan.
Dan voelt het donker niet zo zwaar.
Ik hoop dat je jezelf weet terug te vinden.
Ik geloof dat soms de dingen gaan
zoals ze in de sterren staan.
Misschien moet al het mooie nog beginnen.
Ik laat een lichtje branden.
Ik laat een lichtje branden voor jou.
Ik laat een lichtje branden.
Ik laat een lichtje branden voor jou.
Bron: ‘Lichtje Branden’ - Suzan en Freek
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Tekstfragment
Er was eens een arme boer, John. Iedere dag ging hij naar de markt om zijn spullen 
te verkopen: aardappels, sla, appels, peren, eieren, uien, walnoten, eigengemaakte 
confituur en kaas. Maar er waren ook veel andere boeren op de markt die hun spullen 
verkochten. Aan het eind van de dag nam John de meeste spullen onverkocht weer 
mee naar huis. Nee,  John was niet rijk. Hij woonde in een klein huisje. Wanneer het 
hard waaide, voelde je binnen de wind. Voor een van de gebroken ruiten had John 
een stuk hout getimmerd. In dat huisje woonde hij, samen met zijn vrouw Sarah. 

Zijn vader Tom en zijn moeder Ellen woonden ook bij hem. John wilde graag wat rij-
ker zijn om het huis op te knappen, zijn vrouw vond het huis goed genoeg. Zij had wel 
een andere wens. Zij wilde graag een baby’tje hebben, dat was haar allergrootste wens.

De vader van John was ook boer geweest. Van het harde werken op het veld was hij 
helemaal kromgegroeid. Met een stok liep hij door het huis. Bij mooi weer ging hij 
op het bankje voor het huis zitten genieten van de zon. Zijn vrouw Ellen zat dan 
meestal naast hem. Veel anders kon ze niet doen, ze was bijna helemaal blind.

Op een dag kwam John terug van de markt. Opeens hoorde hij boven zich een geluid. 
Hij keek omhoog en zag een roofvogel rondjes vliegen. De vogel had iets gezien dat 
hij wilde vangen. Een veldmuis misschien, of een konijn. John keek om zich heen, 
maar zag geen enkel diertje. De roofvogel bleef rondjes vliegen boven John. Plotse-
ling dook de vogel naar beneden. John keek waar de vogel naartoe ging en zag ineens 
een rood puntmutsje. De vogel wilde een kabouter vangen. Snel pakte John een aard-
appel van zijn kar en gooide die naar de vogel, die wegvluchtte.

Het kaboutertje kwam tevoorschijn. Het stond nog te trillen op zijn beentjes. Met 
bibberende stem zei de kabouter: “Dank u wel meneer, u heeft mijn leven gered.” 
“Graag gedaan hoor”, zegt John. “Ik zal u een beloning geven”, antwoordt de kabou-
ter. “Nee joh, dat hoeft niet hoor, het was een kleine moeite. Ik ben blij dat je nog 
leeft. Dat is beloning genoeg.” “Dat is heel aardig van u, maar toch ga ik u belonen.” 
De kabouter haalde iets uit zijn broekzak en gaf het aan John. Tot zijn verbazing zag 
John dat er tussen zijn handen een lichtje brandde. “Wat is dat?” “Dat is een wens. 
Wat u wenst zal in vervulling gaan. Maar pas op, het is er maar één.” “Uh… werkt dat 
echt?” “Ja natuurlijk, wat dacht u dan?”

John keek naar het lichtje en toen hij weer naar de kabouter wilde kijken om die 
te bedanken, was de kabouter verdwenen. Hij stopte het lichtje in zijn broekzak en 
duwde zijn kar verder naar huis. Ondertussen dacht hij diep na over wat hij zou wen-
sen. Thuis stapte hij opgewonden naar binnen. “Moeten jullie nu eens horen wat ik 
meegemaakt heb.” John vertelde over de kabouter en liet het lichtje zien.

Kerstballen

Methodiek

Duiding: Vul kerstballen met de wensen van je leden. Probeer de wensen te vervullen.

Doelgroep: -9 en -12     Duur: Onbepaald

Benodigdheden: Kerstballen, kerstboom en stiften om op de kerstballen te schrijven.

Lees het tekstfragment voor. Laat je leden nadien (eventueel in een groepje) naden-
ken over een wens. De wens moet iets realiseerbaar zijn en niet te veel geld kosten. 
De wenskerstballen worden in de boom gehangen. De leiding zal zijn best doen om 
de wensen van de leden te vervullen. Wanneer de wens vervuld is, mag de bal eruit 
gehaald worden. De kerstboom mag pas afgebroken worden als alle wensen zijn ver-
vuld. Zijn er wensen die over een later moment in het jaar gaan, plaats die ballen dan 
in een schaal zodat de leden zien dat de wensen nog altijd kunnen uitkomen. 

Voorbeelden:
• Ik wens pizza op kamp.
• Ik wens een keer naar de speeltuin gaan.
• Ik wens een ijsje eten. 
• Ik wens een leuk bosspel.
• Ik wens een feestje in een bepaald thema op de laatste avond van het kamp. 
• Ik wens chips als vieruurtje op een activiteit. 
• Ik wens … 

K-MOMENT 3
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Wensen in de kerstboom
Duiding: Laat de wens van je mede-KLJ’ers in vervulling gaan.

Doelgroep: +12 en ouder    Duur: Onbepaald

Benodigdheden: Zakje met namen van je deelnemers, voor elke deelnemer een kerstbal 
in een andere kleur, een kerstboom, stiften om op de kerstballen te schrijven.

K-MOMENT 4
Toen John uitverteld was, begon Sarah, de vrouw van John, te lachen. “Oh John, dit 
is onze kans. We moeten een lief, klein baby’tje wensen.” Maar John wist niet of dat 
wel een goed idee was. Het huis was al te klein voor vier mensen, voor een kind was 
er helemaal geen plek. John wilde wel geld wensen om het huis op te knappen. De 
moeder van John had ook een grote wens. “John, denk toch aan mij. Ik zie bijna niets 
meer. Wens dat ik weer kan zien. Dat gun je je oude moedertje toch wel. En als ik 
weer kan zien, dan kan ik Sarah helpen of met jou mee naar de markt.”

John wist niet meer wat hij moest wensen. Hij deed de wens in een doosje en wilde er 
een nachtje over slapen. Heel de nacht lag hij wakker. Wat moet hij wensen, wie zou 
hij gelukkig maken? De volgende ochtend wist hij het. Toen iedereen aan de ontbijt-
tafel zat, liet hij het lichtje los en zei: “Ik wens dat mijn moeder… ons kindje kan zien 
liggen in een wiegje van goud.”

Methodiek
Lees het tekstfragment voor. Stop vervolgens de naam van elke deelnemer in een 
zakje en laat elke deelnemer een kleur kerstbal kiezen. Zorg ervoor dat niemand  
dezelfde kleur heeft. Hang een lijstje met namen en de kleur van diens kerstbal op 
bij de kerstboom. Iedereen schrijft op de eigen kerstbal een wens die realiseerbaar is 
en niets of weinig kost. De wenskerstballen worden in de boom gehangen. De deel-
nemers trekken vervolgens een naam uit het zakje. Daarna zoek je de kerstbal die bij 
die persoon hoort. De wens die op de bal staat, moet je in vervulling laten gaan ach-
ter de rug van die persoon. Als de wens vervuld is, mag de bal uit de boom gehaald 
worden. De kerstboom mag pas afgebroken worden als alle wensen zijn vervuld.

Voorbeelden:
• Ik wens partysnacks tijdens een vergadering.
• Ik wens een supertof feestje met een vet thema.
• Ik wens de KLJ-sokken.
• Ik wens kerstcadeau-ideeën voor mijn lief. 
• Ik wens een gezellig filmavondje met hapjes.
• Ik wens een karaokeavond. 
• Ik wens …

Tekstfragment
Er staat een man op een vliegveld, want hij gaat drie dagen op zakenreis. Hij voelt 
zich wat mistroostig, want hoewel hij nog niet eens weg is, mist hij zijn vrouw nu 
al. Afscheid nemen, daar heeft hij grote moeite mee, ook als het maar voor even is.
Terwijl hij dat overdenkt, ziet hij naast zich een oude man en een vrouw van in de 
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veertig bij de gate staan. Ze omhelzen elkaar liefdevol en houden elkaar stevig vast. 
Dan zegt de man: “ik hou van jou en ik wens je genoeg.” De vrouw antwoordt: “Ik 
hou van jouw papa en ik wens je genoeg.” Ze geven elkaar een kus, waarna de vrouw 
wegloopt. De man blijft achter, duidelijk geëmotioneerd en in tranen. Waarop de 
eerste man – die zijn vrouw mist – vraagt of hij misschien wat kan betekenen.

De oude man antwoordt: “Heb je ooit voor de laatste keer afscheid genomen van  
iemand? Dat je weet dat je elkaar nooit meer terug zal zien?” “Jazeker”, zegt de  
andere man. “Maar waarom is het afscheid van zojuist voor altijd, als ik vragen mag?” 
“Ik ben oud en ik heb grote gezondheidsproblemen”, zegt de oude man. “Mijn dochter 
woont te ver weg om me de komende weken te kunnen bezoeken. De waarheid is dat de 
volgende keer dat ze naar mij toe zal reizen, dat vanwege mijn begrafenis is.”

Het gesprek valt even stil. Dan vraagt de man aan de oude man naast hem: “Ik hoorde 
dat jullie elkaar als laatste woorden ‘genoeg’ wensten. Wat bedoelden jullie daarmee 
en wat betekent het?” De oude man glimlachte en zei: “Dat is een familiegebruik, we 
zeggen dat al generaties lang tegen elkaar. Wanneer we iemand van wie we houden 
‘genoeg’ wensen, bedoelen we dat we die andere voldoende goede dingen wensen om 
zware tijden te kunnen doorstaan. En genoeg zware tijden om de mooie momenten 
te kunnen waarderen. Want afscheid en verdriet zijn in ieder leven onvermijdelijk, 
maar het goede in het leven kan het draaglijker maken.” 

De oude man stond op en zei: “De hele wens gaat eigenlijk zo: Ik wens je genoeg zon 
om een opgewekte houding te houden. Ik wens je genoeg regen om de zon te waar-
deren. Ik wens je genoeg geluk om je geest levend te laten zijn. Ik wens je genoeg pijn 
om de kleine schoonheid van het leven beter te waarderen. Ik wens je genoeg winst 
om je behoeften te bevredigen. Ik wens je genoeg verlies om je bezittingen te waar-
deren. En… ik wens je genoeg ‘hallo’s’ om het laatste afscheid te kunnen doorstaan.” 
Toen liep de oude man weg, met tranen in zijn ogen.

STA STIL MET EEN 
FILMFRAGMENT

Youtube Jaarthemalied: ‘KLJ maakt het weer’

Youtube What Is Advent?
Hope Community Church Lowell

Youtube Hallelujah
Chris Monson

Youtube John Lewis Christmas advert 2020
The Telegraph

Youtube Simply Christmas Shadow Nativity
Encounter Community Church

Youtube Het Cadeau
Disney NL

Youtube One Christmas 2017
BBC
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Hoog klimmen Verbonden met elkSchijnwerpers
Ik verlang hoog te klimmen 
op de berg van echte Liefde. 
Daar zullen God en mensen 
wachten met open armen 
en met torenhoog geduld, 

respect voor wat ik doe 
en begrip voor wat niet kan, 

toch niet door een mens alleen. 

Ik verlang onnodige heuvels 
samen te boven te komen; 
de heuvels van woorden, 
te moeilijk voor mensen; 
de heuvels van berichten, 

ongewenst en toch verzonden; 
de heuvels van digitaal, 
vaak zo onverstaanbaar. 

Ik verlang hoog te klimmen, 
en wie helpt mij er bovenop, 

wie is mijn wandelstok, 
wie draagt met mij mijn 

beladen rugzak, 
al heb ik meer bagage 

dan men vaak beweert? 

De eerste stap nu, in zijn spoor. 
Ik kom er wel bovenop. Samen. 

Anders lukt het nooit. 

Bron: Luc Vandenabeele

Sommige KLJ’ers zijn er heel goed in: om het goede te zien in iemand. Al 
bij de kennismaking of het eerste contact kunnen ze iets positief in de  
andere voelen en drukken ze dat ook uit. Dat schept verbinding: de andere 
voelt zich veilig en gewaardeerd en durft dan meer open en zichzelf zijn. 

Op de KLJ, tijdens een activiteit of daarlangs is dat ook belangrijk: dat je 
het goede van de anderen probeert te zien en probeert te bevestigen. Dat is 
niet makkelijk, als dat lid altijd opvalt door zijn storingen, als de leiding 
erg prikkelbaar is, als je bestuur haar waardering niet uit. Je zou voor je-
zelf het lijstje eens kunnen maken: bij welke leiding of lid zie ik het fijne 
direct en bij wie niet? Hoe kan ik meer verbonden zijn met elk? En hoe 
voel ik dat anderen met mij verbonden zijn? Ervaar ik dat leiding of leden 
mij waarderen? Verbondenheid zoeken, het is een humane opdracht en 
voor christenen dus ook een roeping. 

Jezus riep Zacheüs vanuit zijn hoogte en toen pas kwam het goede in hem 
boven. Hij ontdekte zijn levensdoel: zijn rijkdom uitdelen. Ieder kind,  
ieder mens heeft zijn meerwaarde en kan zijn rijkdom bieden aan de  
wereld. Je verbinden met de ander, opdat die zich kan ontplooien en een 
waardevol levensdoel kan vinden of realiseren, mag dat een sfeer zijn die 
ons allen verbindt. De kracht van de verbinding, probeer ze ten volle uit, 
doe maar de eerste stap. 

Bron: naar een tekst van Rik Renckens

Advent 
zet de schijnwerpers 

op wat gezien en gezegd 
moet worden 

om onrecht aan het licht 
te brengen. 

Wie omziet naar een ander 
laat die niet 

in duisternis achter.

 Advent
 zet de arme 
in het licht 

om met mededogen 
elkaar te zien. 

Wie zich verbonden weet 
met zijn medemens 
overbrugt afstand 
en haalt de ander 

uit de eenzaamheid. 

Advent is 
voor elkaar 

licht en warmte 
worden. 

Bron: Kathleen Boedt

BEZINNINGSTEKSTJES
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Wie steekt in je afdeling de meest creatieve bezinningen of vieringen 
in elkaar? Komt er al een naam in je hoofd? Wel, maak die persoon 
via Click een K-verantwoordelijke! Dan ontvangt die binnenkort al 
onze nieuwe K-bundels. Heb je vragen? Spreek dan je pedagogisch 

medewerker aan of stuur een mailtje naar pastoraal@klj.be.

Iedere regio heeft een enthousiaste werkgroep K die bezinningen en 
vieringen in elkaar steekt voor verschillende KLJ-initiatieven, denk 

maar aan de viering op Trainingsdagen. Heb je ook interesse in deze 
werkgroep? Mail dan naar jolien.caubergh@klj.be  

Naar jaarlijkse gewoonte worden er heel wat tractoren, vrachtwagens en  
andere voertuigen gezegend tijdens mooie samenwerkingen tussen afdelingen 
van KLJ, Groene Kring, Landelijke Gilden en Ferm. Wil jij jouw tractorzegening 
in de K-alender? Ga je met je afdeling op bedevaart en mogen anderen aanslui-

ten? Of organiseer je een ander K-initiatief ? Stuur dan een mailtje naar  
jolien.caubergh@klj.be.

Wil je graag stickers om op de voertuigen te plakken? Wij maakten er alvast eentje 
met een gebedje op. Vraag je stickers gratis aan via Raf Vermeulen (KLJ-proost 

Oost-Vlaanderen), Marc Messiaen (KLJ-proost West-Vlaanderen), via shop.klj.be of 
stuur een mailtje naar jolien.caubergh@klj.be.

Surf naar de KLJ-website (www.klj.be/de-k-klj). Daar vind je talloze 
vieringen, bezinningen, tekstjes en filmpjes. Hoe handig is dat?

Ben je nieuwsgierig naar wat de andere jeugdbewegingen uitwerken 
rond de K? Op www.netwerkvoorpastoraalmetjongeren.be staat alles 

netjes opgelijst onder ‘aanbod’.

Ook onze bevriende jeugdbeweging KSA maakt heel wat eigentijds 
K-materiaal. Op hun website www.ksa.be/k vind je kant-en-klaar 

K-materiaal. Zeker checken!

HEB JIJ AL EEN  
K-VERANTWOORDELIJKE?

BOUW MEE AAN DE K 
IN JOUW REGIO

EEN TRACTORZEGENING OF 
EEN K-INITIATIEF?

HEB JE NOG MEER 
K-INSPIRATIE NODIG?



www.KLJ.be


