
 

Fiche 15 

 

SINT-VALENTIJN ANDERS WANDELING 

 
 

 

Inhoud 

Parochies kunnen in de loop van de maand februari een wandeling uitstippelen waarbij ze de 

schijnwerpers op de liefde zetten. Gedurende een bepaalde periode (een of meer weken) 

kunnen mensen (individueel of samen met anderen) wandelen langs een parcours met acht 

haltes. Op de voorkant vinden de wandelaars een QR-code die hen via de smartphone brengt 

naar een filmpje waarin een of meerdere personen getuigen over de liefde.  Op het einde van 

het filmpje krijgen de wandelaars een vraag mee om verder samen over te praten. Voor de 

kinderen zijn er aangepaste opdrachtjes op een kidskaart.  

De parochies stippelen de wandeling uit en maken het initiatief bekend bij de wandelaars. De 

pancartes, de kidskaart en het getuigenissenboekje zijn te koop bij CCV gezinspastoraal in het 

bisdom Brugge.  

 

De getuigenissen spreken velen aan en iedereen kan in gesprek gaan over de vragen die 

meegegeven worden aan de wandelaars. Tijdens de tocht denken de deelnemers na over hoe 

liefde vorm krijgt in hun leven. Ze maken een gezonde wandeling in de buitenlucht, 

beluisteren gevarieerde getuigenissen en gaan in gesprek met elkaar.  
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Doelstellingen 

• De deelnemers gaan samen op stap. Ze ontdekken mooie plekjes. Ze vieren op een 

ontspannende manier de liefde.  

• De deelnemers staan stil bij de betekenis die liefde heeft in hun leven. Ze gaan letterlijk 

‘op tocht’, en ontdekken dat zij samen op weg zijn om te groeien in de liefde.  



• De deelnemers ontmoeten met wie ze vanuit een gelovige invalshoek in gesprek gaan 

over liefde. 

• De deelnemers beleven een hartverwarmende namiddag op uitnodiging van de 

plaatselijke geloofsgemeenschap. 

 

 

Verloop en aanpak  

 

De wandeling is vrij te maken op om het even welk moment, idealiter in de periode rond 

Sint-Valentijn. Het plannetje, getuigenissenboekje en kidskaart liggen ter beschikking bij de 

start. Meestal wordt gekozen voor een startplek in een kerk. De startplek kan ingericht 

worden in het thema van Sint-Valentijn. Er kan permanentie voorzien worden, maar dat 

hoeft niet.  

De wandeling kan ook voorzien worden van een gezamenlijk start- of slotmoment. Tijdens 

de wandeling kan een tussenstop voorzien worden. Dit kan een stilteplekje zijn in een 

kappelletje of een bar met een warme chocomelk of glühwein.  

 

De duur van de wandeling hangt af van de afstand van de uitgestippelde route. Voor 

gezinnen is een afstand van 3 tot 5 km ideaal.  

 

1. Het materiaal bestellen  

Neem contact op met CCV in het bisdom Brugge om het materiaal (8 pancarten, 

handleiding, getuigenissenboekjes en kidskaarten) voor de wandeling te kopen. Dit 

kan bij virginie.carlassara@ccv.be of ccv@brugge.be  

 

2. Plan van aanpak  

Alle te volgen stappen staan gedetailleerd beschreven in de handleiding. Neem deze 

goed door en bereid de wandeling verder voor. Besteed ook de nodige aandacht aan 

de bekendmaking van de activiteit.  

 

3. Gebruik van het materiaal tijdens een bijeenkomst 

Het materiaal kan ook dienst doen in het kader van huwelijksvoorbereiding, 

catechese op zondag of voor gezinnen met een dopeling, communicant of vormeling. 

Hierbij kunnen bijv. alleen de filmpjes gebruikt worden en de bijhorende opdrachten.  

 

 

Inhoud van de getuigenissen: 8 haltes  

 

Tijdens de wandeling zijn 8 haltes voorzien. Op elke halte kan men een getuigenis beluisteren 

via een QR-code. Er werden getuigenissen verzameld voor 2 wandelingen.  

 

mailto:virginie.carlassara@ccv.be
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https://www.kerknet.be/sites/default/files/Handleiding2022_definitief.pdf


Wandeling 1.  

 

1.1. Sara vertelt dat liefde voor haar is als zout dat smaak geeft aan het brood.  

1.2. Johan en Claudine kregen als huwelijksgeschenk 2 kraanvogels, symbool voor 

loyauteit en waakzaamheid.  

1.3. Hilde en Frank vertellen hun verhaal als adoptieouders.  

1.4. Magda is weduwe en vertelt dat liefde niet sterft.  

1.5. Clara is 9 jaar en vertelt over hoe haar huis vol liefdesplekjes zit.  

1.6. Stijn en Ania vertellen over liefde als gave en opgave.  

1.7. Pieter en Charlotte verwachten hun 2e kindje en vertellen hoe de Liefde hen 

verbindt.  

1.8. Paul en Nicole zijn meer dan 50 jaar gehuwd en getuigen dat liefde een werkwoord 

is en blijft. Ze vinden troost in hun geloof.  

 

Wandeling 2. 

 

2.1. Roel en Ulrikke, een jong koppel: “Liefde toont zich niet op het groot feest, maar 

de dag erop.” 

2.2. Zuster Hadewijch: “Liefde is niet alleen iets doen, is niet alleen bidden, maar is ook 

genieten.” 

2.3. Isabel en William zijn tijdens een Taizé-ontmoeting beginnen babbelen en ze zijn 

eigenlijk nooit gestopt. Het blind zijn van William verbindt hen op een bijzondere 

manier.  

2.4. Voor Davy en Tine en hun kinderen uit liefde zich in wat ze doen: zorgen voor 

mensen, respectvol met elkaar omgaan.  

2.5. Jürgen en Jurgen getuigen vanuit hun relatie: “De liefde is heel concreet.” 

2.6. Simon, Andreas en Johannes, drie jonge broertjes: “Ja, we zien elkaar graag in ons 

gezin.” 

2.7. Jacqueline, 64 jaar getrouwd met André, wil iedereen vertellen hoe gelukkig ze is 

met André. Ze wenst het aan iedereen toe.  

2.8. Dagmar, een jonge vrouw: “Liefde betekent eigenlijk drie dingen. Liefde is geven. 

Liefde is delen. En liefde is ontvangen.” 
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BIJLAGE: Tochtmateriaal 

 

Aangekocht materiaal 

• 8 V-borden 

• de handleiding 

• getuigenissenboekjes (voor deelnemers zonder smartphone)  

• kidskaarten  

 

Zelf te voorzien 

• promotiemateriaal (flyer, affiche, uitnodiging …)  

• routebeschrijving 

• balpennen  

• stiften en/of kleurpotloden 

• inkleding startplaats   
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