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Jan Demuynck, bezorgde ons vanuit het regionaal 
secretariaat van Welzijnszorg West-Vlaanderen deze 
warme oproep voor de online startmomenten van de 
Welzijnszorgcampagne 2020 
 
Veel leerkrachten hebben tijdens de lockdown van dichtbij ervaren wat ‘in je kot blijven’ betekent. 
Een goede woning is op veel manieren onbetaalbaar. Onze nieuwe campagne gaat dan ook over het 
tekort aan sociale woningen en het gebrek aan betaalbare goede huurwoningen. 
 
In aanloop naar deze campagne van Welzijnszorg organiseren we de start anders dan andere jaren. In 
plaats van 1 startavond met een aantal workshops, organiseren we nu verschillende online sessie voor 
diverse doelgroepen. Dit zorgt voor een tijdsbesparing voor de leerkrachten van zowel het 
basisonderwijs als secundair onderwijs. 
 
Op woensdag 7 oktober is er om 15 u. een online sessie voor het kleuter – en lager onderwijs. 
We bieden een korte inleiding over armoede en over onze campagne ‘wonen’. Daarna maak je kennis 
met de materialen van Jordy voor het kleuter en Robby voor de lagere school.  
 
Op donderdag 8 oktober is er om 20 u. een online sessie rond vieren en bezinnen. Na een 
kennismaking met het thema en achtergrond rond de Bijbelse wortels van ons engagement, wordt er 
verder gewerkt in kleinere groepen en hebben we het ook over vieren en bezinnen in de lagere school. 
 
Op woensdag 21 oktober is er om 15 u. een online nascholing voor het secundair onderwijs. Dit 
wordt een combinatie van info over het armoedeweb, de nieuwe Pola-module, een spel… 
 
Alle info tref je hier 
 
Het is nodig om in te schrijven voor deze sessies. Dan krijgen de leerkrachten een link voor de 
Zoomsessies. 
 
Achteraf zullen de sessies ook online komen. 
 

 

https://welzijnszorg.be/infosessie-vieren-en-bezinnen
https://welzijnszorg.be/wat-kan-je-doen/onderwijs
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oproep naar klanken 
uit het werkveld 

Wat doet Leeftocht met je en wat doe jij met 
Leeftocht? Hoe werken jullie het jaarthema uit 
in jullie school? Tot welke initiatieven en 
creaties leidt het? Kruip zelf in je pen en laat 
het ons weten! Stuur een verslagje, een foto 
met wat uitleg of maak een filmpje en het 
krijgt digitaal weerklank! Zo inspireren we 
elkaar in het samen werken aan katholieke 
dialoogscholen in Vlaanderen.   

Stuur je verslagje door naar: 
rik.depre@katholiekonderwijs.vlaanderen

 
 

jaarthemaaffiche van de scholengemeenschap Sint-Michiel  

 
 

In vrije basisschool ‘De Gulleboom’ kreeg elk kind (jaarlijkse gewoonte!) 
een sleutelhanger om aan de boekentas te hangen met het nieuwe logo van het jaarthema. 

 

mailto:rik.depre@katholiekonderwijs
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jaarthemaffiche scholengmeenschap Moorsledegem 

 
 
 
INTERACTIE AFFICHE van de scholengemeenschap Arkorum 

 
 

https://pastoraal.arkorum.be/?da_image=199
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nieuwe materialen  
om met het jaarthema aan de slag te gaan… 
 
Tien op tien: lied bij het jaarthema. Jos Bielen en Jan Wouters componeerden een lied ‘Tien op tien’ 
bij het jaarthema ‘Verrassend Vreugdevol’. 
 
Scholengemeenschap Moorsledegem schreef een prachtig lied bij het jaarthema. Onze oprechte dank 
aan hen omdat ze dit willen delen! 
 
Impulsen om doorheen het schooljaar vanuit het jaarthema spiritualiteit te brengen in basis- en 
secundair onderwijs bij het team, het jonge kind en de jongere. 

• Impuls 1 
Doelgroep: directies, leraren, jongeren, kinderen 3de graad basisonderwijs 
 

• Impuls 2  (scrol naar onder) 
Doelgroep: kleuters, (buiten)gewoon basisonderwijs 

 
Materiaal op Thomas om te vieren in het secundair onderwijs: 
Aansluitend bij het jaarthema Verrassend vreugdevol biedt de website Thomas materiaal voor 
gebeds- of eucharistieviering of voor bezinningsmomenten met collega’s  en leerlingen in alle graden 
van het secundair onderwijs. 

• Volmondig ‘ja’ 
Deze viering nodigt jongeren en volwassenen uit om volmondig ‘ja’ te zeggen tegen het 
leven. 

-versie eucharistieviering  
-versie gebedsviering 

 

• Effata: ga open 
Deze ‘effataviering’ nodigt jongeren en volwassenen uit om zich spiritueel open te stellen 
voor mens, wereld en God. 

-versie eucharistieviering 
De viering past best bij het begin van het schooljaar maar kan mits aanpassing ook 
gebruikt worden op andere momenten. 
 

 
 

17 oktober 2020 
Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede 

 

 
ATD vierde wereld 
 

welzijnszorg 
 

welzijnsschakels 

 

https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/75bdce59-88c6-4c69-8bcb-58deb9075e2f
https://drive.google.com/file/d/1hzxxTs-5DUv2s_EB8LqlgHK5faunGCnJ/view
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/d5078dc5-6ebe-43b3-9827-17e1a9ac36c2
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/d5078dc5-6ebe-43b3-9827-17e1a9ac36c2
https://www.kuleuven.be/thomas/page/
https://www.kuleuven.be/thomas/pastoraal/vieringen/ritual.php?id=2835
https://www.kuleuven.be/thomas/pastoraal/vieringen/ritual.php?id=2835
https://www.kuleuven.be/thomas/pastoraal/vieringen/ritual.php?id=2838
https://www.kuleuven.be/thomas/pastoraal/vieringen/ritual.php?id=2838
https://www.kuleuven.be/thomas/pastoraal/vieringen/ritual.php?id=2841
https://www.kuleuven.be/thomas/pastoraal/vieringen/ritual.php?id=2841
https://atd-vierdewereld.be/onze-acties-2/17-oktober/
https://atd-vierdewereld.be/onze-acties-2/17-oktober/
https://welzijnszorg.be/agenda
https://www.welzijnsschakels.be/
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mededelingen van de inspectie-begeleiding rooms-
katholieke godsdienst secundair onderwijs 
 

• Eerste Vlaamse Theolympiade in 2020-2021 
Dit schooljaar wordt de eerste Vlaamse Theolympiade georganiseerd. De Theolympiade is een 
wedstrijd en behelst het schoolvak rooms-katholieke godsdienst. De wedstrijd 
bekroont werkstukken van leerlingen in de derde graad van het secundair onderwijs van alle 
onderwijsnetten en onderwijsvormen, die op een originele manier theologiseren over 
godsdienstige en levensbeschouwelijke onderwerpen: gesitueerd in de plurale context; in 
gesprek met de christelijke traditie; gericht op het ontdekken en ontwikkelen van 
levensbeschouwelijke identiteit. Het is een uitdagende wedstrijd voor leerlingen met talent voor 
het organiseren van een evenement, voor creatievelingen die streven naar artistieke expressie of 
voor inspirerende auteurs. Deelnemen kan individueel of met schoolgenoten. In elke categorie 
kan men 1000 euro winnen. De scholen van de laureaten ontvangen een kunstzinnig aandenken. 

 

Het thema: "Duurzame relaties: naar een nieuwe cultuur van (ver)trouw(en)" 
 

 

Meer info en inschrijvingen 
 
Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de 
Faculteit Theologie en Religiewetenschappen 
van de KU Leuven, de Erkende Instantie rooms-
katholieke godsdienst en de inspectie-
begeleiding rooms-katholieke godsdienst. 

 

• Gegevens vakhoofd + nieuwsbrief 
Ook dit jaar willen we opnieuw graag een overzicht van de vakhoofden godsdienst per school. 
Via deze link kunt u doorgeven wie het vakhoofd is op uw school. 
 

Er is ook ruimte voorzien om e-mailadressen aan te vullen van leraren die de nieuwsbrief 
identiteit-godsdienst-pastoraal (nog) niet ontvangen. Zo kunnen we onze adressenlijst up-to-
date houden. 
 

• Lezingenreeks denkend geloven: de hopende mens 

 
Het Postuniversitair Centrum van de KU Leuven organiseert jaarlijks een lezingenreeks 
denkend geloven. Dit jaar is het thema: ‘de hopende mens’. Het belooft alvast een boeiend 
programma te worden met heel wat inspiratie, ook voor godsdienstleraren…  
 

Volgende lezingen worden georganiseerd: 
1. De veerkracht van de christelijke hoop | prof. dr. Marc Steen  
2. Hoop in zorg en therapie | prof. dr. Anne Vandenhoeck  
3. Ecologie en economie: bronnen van hoop? | prof. dr. Hendrik Opdebeeck  
4. Hoop en hopeloosheid: een getuigenis over hulpverlening in de gevangenis | Agnes 

Steenssens 
 

De lezingen worden aangeboden in Kortrijk, Brugge en Gent. Meer informatie tref je hier. 
Warm aanbevolen! 

https://www.kuleuven.be/thomas/page/theolympiade/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8tira_IR0EWz3J5hG3OyWSHussBh_kdEnx5fSAU3fWtUNE04NTJHUEZaQUwxRDMwOEJENEkzUlFQUS4u
https://puc.kuleuven.be/folders/3681.pdf
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• De Grondmelodie vzw 

 

 
 

Het ruime, gevarieerde aanbod van ‘De 
Grondmelodie vzw’ wil mensen, jong en oud, 
middelen aanreiken om de grondmelodie te 
vinden en het leven er op te toonzetten. 
 

www.degrondmelodie.be   
renilde.vos@degrondmelodie.be 

 

synodaal proces 
verder op weg met 48 secundaire scholen 

uit ons bisdom Brugge… 
 

Vorig schooljaar startten wij met het bisdom Brugge een synodaal proces op. In de eerste fase vroegen 
we om in scholen te luisteren naar jongeren en aanbevelingen of prioriteiten naar ons door te sturen. 
48 secundaire scholen van ons bisdom (ruim 10 000 leerlingen) namen hieraan deel, alsook studenten 
van de KULAK-Kortrijk.  
 

In een volgende fase waren we van plan om met de jongeren in gesprek te gaan, tijdens ‘het festival 
van de hoop’ eind april 2020. Door de gekende corona-omstandigheden is dit ontmoetingsmoment 
niet kunnen doorgaan en werd het hele proces on hold gezet. 
 

Na de lockdown hebben we, met een 10-tal betrokken en geëngageerde leraren, het synodaal proces 
terug opgestart.   
 

1. Op woensdag 7 oktober 2020 (van 14 u. tot 17 u.) nodigen we twee leraren per school van 

de 48 deelnemende scholen uit in het onderwijscentrum d’Abdij in Brugge. We willen tijdens 

deze namiddag deze leraren inspiratie aanreiken, maar ook informeren over de stand van 

zaken. We zullen de praktische informatie meegeven voor de volgende stappen die we in het 

synodaal proces willen zetten. Er is die namiddag ook tijd voor een gesprek met bisschop 

Lode. 

2. In januari en februari bieden wij aan alle deelnemende scholen de kans om met de bisschop 

in gesprek te gaan. Op 7 oktober zullen we hierover de modaliteiten meegeven. 

Corona dwarsboomde de voorbije maanden ook het synodaal proces in ons bisdom. Maar we zijn blij 
dat de gesprekken tussen de jongeren/leraren en de bisschop toch zullen doorgaan.  
 
 
 

 

 
 
 
 

Om alle misverstanden te vermijden: op 7 oktober is er dus GEEN 
inspiratiedag voor pastoraal op school.  
 

Wel gaan we op die dag verder op weg met de leraren uit de 48 
secundaire scholen in het kader van het hierboven beschreven synodaal 
proces.   

mailto:renilde.vos@degrondmelodie.be
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vreugdevol verbonden met Liberia – Missio oktober 2020 

 
Wat is er meer verrassend dan vrede na oorlog, dan verzoening na ruzie? Waaruit put je meer vreugde 
dan uit liefde na haat of relaties na verdeeldheid? Voor de Liberianen gaat er weinig boven al deze 
zaken. En Missio legt je tijdens de oktobercampagne van dit jaar uit waarom. 
 

In oktober nodigt Missio je immers uit tot een bijzondere verbondenheid met de Kerk in Liberia, maar 
ook met jezelf, met de mensen rondom je en met Jezus. Zo komen we samen tot liefdevolle relaties 
die ons vooruit stuwen in het leven en ons bovenal veel vreugde brengen. Lees hier verder… 

 

 
campagnemoment Brugge 

donderdag 24 september 2020 van 19.30 u. – 21.00 u. 
Door de COVID-19-crisis gaat dit moment online door op een ander uur dan eerst aangekondigd! 

                                               
Wat is de diepe betekenis van ‘missie’ vandaag? 

Hoe vernieuwen we onze missionaire inzet? 
En hoe krijgt dat gestalte in onze nieuwe campagne? Ontdek het. 

We maken tijd voor reflectie, bezinning en informatie. 
Inschrijven noodzakelijk om het krijgen van de digitale link. 

 

 
Space for Grace! 
 

Space for Grace is een programma dat zich richt op het vitaliseren van katholieke 
geloofsgemeenschappen door het ondersteunen en stimuleren van innovatieve projecten.  
 

Porticus werkt hiervoor samen met het Interdiocesaan Pastoraal Beraad, dat het innovatieplatform 
organiseert, en met het Academisch Centrum Praktische Theologie van de K.U. Leuven en Hefboom 
vzw. Het vindt gelijktijdig plaats in Nederland en Duitsland. Deelname aan het learning 
communityprogramma duurt één jaar en bestaat uit achttal bijeenkomsten, waarvan een viertal 
online, met inspiratie, uitwisseling en verdiepende trajecten. Het bevat daarnaast een externe 
evaluatie & monitoring.  
 

Je project kan solliciteren voor een financiële bijdrage tot €30.000. Het eerste werkjaar werden een 
17-tal projecten geselecteerd, een boeiende mix van projecten uit Vlaanderen en Brussel.  

download hier de folder 

 

https://www.kerknet.be/vicariaat-onderwijs-bisdom-brugge/artikel-informatie/missio-oktober-2020?microsite=12158
https://www.missio.be/nl/calendar/event/campagnemoment-brugge/
https://halewijn.us3.list-manage.com/track/click?u=9c363b0fa600a8d0a623218f7&id=73a2611f1c&e=dbe77b0d52
https://halewijn.us3.list-manage.com/track/click?u=9c363b0fa600a8d0a623218f7&id=73a2611f1c&e=dbe77b0d52
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verdeling scholen inspecteurs-adviseurs r.-k. godsdienst 
basisonderwis 
 

Francis De Westelinck, Kapelhoekstraat 38, 800 Beveren-Roeselare 
0495/77 76 32 
francis.de.westelinck@rkg.vlaanderen - francis.dewestelinck@skynet.be 
 

-Inspecteur-adviseur coördinator voor het basisonderwijs in het bisdom Brugge 
 

-Verantwoordelijk voor het vrij katholiek basisonderwijs in descholengemeenschappen: 
KB Harelbeke, De Brug, Mandel-Leie, Sint-Vincentius, Guldenberg, SABKO, KBK, De 
Wegwijzer, De Graankorrel, Heule-Kuurne, De Ijngaard, Klavertje Vier, Sint-Jan-de-Doper, 
Kadanz (Tiegem, Anzegem, Kaster, Vichte) 

 

- Verantwoordelijk voor het gemeentelijk gewoon lager onderwijs in de gemeenten: 
Beveren-Leie, Bikschote, Desselgem, Dranouter, Geluveld, Harelbeke, Hulste, Kuurne, Lauwe, 
Menen, Rekkem, Sint-Eloois-Vijve, Waregem, Wevelgem, Zonnebeke. 

 

-Verantwoordelijk voor het gewoon lager gemeenschapsonderwijs West-Vlaanderen en Henegouwen. 
 
 
 
 

Mieke Desmet,Gemeenhof 77, 8501 Heule 
0470/67 14 54 
desmet.mieke@rkg.vlaanderen - desmet.mieke@scarlet.be 

 
-Verantwoordelijk voor het gemeentelijk en het gemeenschaps- buitengewoon 
lager onderwijs in West-Vlaanderen. 
 

-Verantwoordelijk voor het vrij katholiek buitengewoon basisonderwijs in West-Vlaanderen. 
 

-Verantwoordelijk voor het vrij katholiek basisonderwijs in de scholengemeenschappen: 
Kadanz (Belgiek/Molenhoek Deerlijk/St-Vincentiusschool Kachtem-Izegem/Berk/Beuk 
Deerlijk), Prizma Basis, Zeemeeuw, Beaufort, Novus, Het Vlakke Land, De Zaaier, Kust en 
Polder, De Kollebloemme, C.D.I., Ieper-Rand-Heuvelland, Mesen, Vrij Basisonderwijs van A 
tot Zee, Saeftinghe 

 
-Verantwoordelijk voor het gemeentelijk gewoon lager onderwijs in de gemeenten: 

Deerlijk, Heestert, Kooigem, Sint Denijs, Vichte, Zwevegem. 
 
 
 
 

Sabien Lagrain, Beekstraat 11, 8800 Roeselare 
0479/40 56 05 
sabienlagrain@rkg.vlaanderen - sabienlagrain@skynet.be  
 

-Verantwoordelijk voor het vrij katholiek basisonderwijs in de 
scholengemeenschappen: 

Driespan, PoelbergOmmeland, Ferdinand Verbiest, Arkorum, StaHo, 
Moorsledegem, RembertBasis, KBRP, Basisscholen Sint-Lodewijkcollege, 
De Vier Winden, BaO De Veerplank, Katholiek Onderwijs Sint-Trudo, 
Bernedam, Gruuthuse, BasisBrugge 

 
-Verantwoordelijk voor het gemeentelijk gewoon lager onderwijs in de gemeenten: 

Adinkerke,  Alveringem, Ardooie, Beernem, Bredene, Brugge (Sint-Andries, Sint-Michiels, 
Dudzele, Lissewege), Damme, De Haan, Dentergem, Diksmuide, Hooglede, Houthulst, 
Ichtegem, Ingelmunster, Knokke-Heist, Koksijde, Kortemark, Leffinge, Lichtervelde, 
Middelkerke, Moorslede, Nieuwpoort, Oostduinkerke, Oostende, Roeselare, Rumbeke, 
Snaaskerke, Staden, Steenkerke, Wakken, Zarren, Zuienkerke. 

mailto:francis.de.westelinck@rkg.vlaanderen
mailto:desmet.mieke@rkg.vlaanderen
mailto:sabienlagrain@rkg.vlaanderen
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protocol initiatiecatechese  
eerste communie en vormsel 2020-2021 

 
Hoe maken we de voorbereiding op eerste communie en vormsel 

veilig en haalbaar voor alle betrokkenen?1 
 
De coronapandemie roept allerhande vragen op, ook of het veilig en haalbaar is om het komende 
werkjaar kinderen (in groep) voor te bereiden op het ontvangen van de initiatiesacramenten in de 
lente (april-mei) van 2021. 
 
Het doel van dit protocol voor de initiatiecatechese is natuurlijk de viering van de eerste communie 
en het vormsel in april en mei 2021. Helaas kan niemand nu voorspellen hoe de realiteit van de 
pandemie er op dat moment zal uitzien en welke maatregelen er dan voor de eredienst zullen gelden. 
Natuurlijk is het onze hoop dat op dat moment de maatregelen wat soepeler zijn en de vieringen van 
eerste communie en vormsel weer als vanouds kunnen doorgaan. Het is echter waarschijnlijk dat de 
vieringen in het voorjaar van 2021 onder dezelfde voorwaarden als nu zullen plaatsvinden. Om 
achteraf discussies te vermijden, is het goed om daar bij de start van de catechese helder over te 
communiceren. 
 
De data voor het vormsel in 2021 zijn in principe al vastgelegd in samenspraak met het bisdom, en 
indien het op dat moment mogelijk is, zal er opnieuw een vormheer van het bisdom het vormsel 
toedienen. 
Het wordt de komende maanden tastend de weg zoeken tussen gezondheid en haalbaarheid. We 
ervaren allemaal dat, gevoed door onzekerheid en stress, de boosheid, frustratie en polemiek 
gemakkelijk aan de oppervlakte komen. Laten we elkaar steunen, helpen en samen naar oplossingen 
zoeken. 
 

Samenvatting 
 

-We stemmen de werking van de catechese af op de maatregelen die gelden onder kleurencode geel 
in jeugdwerk, onderwijs en cultuur. 
-De maatregelen leiden noodgedwongen tot een andere, over het algemeen soberder aanpak. Dat is 
op zich niet erg. Zoek daarom niet voor elke catechesebijeenkomst een coronaproof alternatief. Soms 
is het beter een activiteit te schrappen van de kalender. 
-We scheppen best bij de start meteen duidelijkheid over de voorwaarden waaronder de viering (april-
mei 2021) zal plaatsvinden. De kans is groot dat dit dezelfde zullen zijn als nu. Het is belangrijk dat 
ouders daar bij de start duidelijk over ingelicht zijn en in vrijheid een keuze kunnen maken. 
-De beperkingen die er zijn, treffen een aantal opties die de voorbije jaren werden gekozen: 
intergenerationele catechese, instapvieringen met de parochianen, … . Dat is spijtig, maar nu jammer 
genoeg onvermijdelijk. Houd vooral voor ogen dat het doel van de initiatiecatechese is om te initiëren 
in het geloof en het leven van de kerk. Deelnemen aan de liturgie, en in het bijzonder aan 
gebedstijden en de eucharistie, is daarvan een belangrijk onderdeel. 
 
-We raden catechese aan huis, weekenduitstappen en fysieke diaconale bezoeken sterk af. 
-Organiseer zoveel mogelijk samenkomsten buiten, en als buitenactiviteit (tochten, wandelingen, 
drempelbezoeken, stoepgesprekken, …), of in zo groot mogelijke ruimtes en let goed op verluchting. 
-Als catechist houd je altijd afstand en draag je altijd een mondmasker. 
-Voor bijeenkomsten met volwassenen geldt: hoe groter de ruimte waar je samenkomt, hoe meer er 
mogelijk is (tot max. 200 personen), uitwisseling en ontmoeting zijn helaas niet of weinig mogelijk. 
-Het goede nieuws is dat er met de doelgroep van -12 jarigen, zowel met kleine als grotere groepen, 
praktisch veel mogelijk is, aangezien zij onderling geen afstand moeten houden. 

 

De tekst van het volledige protocol lees je hier. 

 
1 Dit protocol is opgemaakt aan de hand van de beschikbare info op 1 september 2020. Het spreekt voor zich dat het protocol 
wordt aangepast indien betrokken overheden, nationale veiligheidsraad, Vlaamse regering of de Belgische bisschoppen de 
coronamaatregelen aanpassen. 

https://www.kerknet.be/sites/default/files/Protocol%20initiatiecatechese%20EC%20%20V%202020-2021.pdf


 

10 

 

uitsmijter - luisterliederen 
 

‘Alles Is Gezegend’ 
van Typhoon, Tourist LeMC, Brihang 

 
Ideaal als kyrie of schuldbelijdenis in een viering. 

 
 

‘Zwerven langs lichtjes in de mist’ 
In een prachtig duet met de Nederlandse zanger Matthijn Buwalda 

getuigt Stef Bos over geloven en hoe hij dat ziet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

www.vicariaatonderwijsbisdombrugge.be 

 
voor meer info bij een bepaald item 

Rik Depré 0490 11 36 13 
rik.depre@katholiekonderwijs.vlaanderen 

https://www.youtube.com/watch?v=ylsMRAx-Two
https://www.youtube.com/watch?v=v1mEHC66cp0&feature=youtu.be
http://www.vicariaatonderwijsbisdombrugge.be/
mailto:rik.depre@katholiekonderwijs.vlaanderen

