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Het project Betlehem 
bestaat tien jaar (2006-2016)
In 2006 startte onder impuls van 
kardinaal Danneels het Project 
Betlehem. Het groeide lang uit 
tot een gewaardeerde medespeler 
in de Brusselse sociale woningsec-
tor. Door eigendommen van de 
kerk te bestemmen voor sociale 
huisvesting, konden reeds 700 
mensen met onvoldoende be-
staansmiddelen een fatsoenlijke 
en aangename woning betrekken. 
Tot op vandaag zijn 63 panden 
van de kerk omgebouwd of aan-
gepast, dankzij de gulle steun van 
vele kerkelijke instellingen en tal-
rijke andere christenen.

Ter gelegenheid van het tienjarig 
bestaan van het project Betlehem, 
wordt op 25 november een col-
loquium georganiseerd. Tijdens 
deze namiddag zal de balans van 
het project worden opgemaakt. 
Dringende uitdagingen in het do-
mein van de sociale huisvesting 
zullen worden afgebakend. Nieu-
we initiatieven zullen worden be-
dacht, om nog meer mensen met 
onvoldoende bestaansmiddelen 
aan een goede woonst te helpen. 

Mgr. De Kesel, aartsbisschop 
van Mechelen-Brussel, en Mgr. 
Kockerols, hulpbisschop voor 
Brussel, zullen aanwezig zijn. 
Ook belangrijke spelers uit het 
maatschappelijke middenveld 
hebben hun komst bevestigd, 
zoals minister Céline Frémault, 
staatssecretaris Bianca Debaets en 
Professor Nicolas Bernard van de 
Université Saint-Louis.

Het volledige programma kan 
u terugvinden op onze website 

www.betlehem.be. Een simul-
tane vertaling Frans/Nederlands 
wordt verzekerd. 
Wie? 
Project Betlehem – Colloquium 
10-jarig bestaan 
Wanneer? 
Vrijdag 25 november van 14.00 
u. tot 17.00 u. [auditorium Dom 
Helder Camara, Pletinckxstraat 
19, 1000 Brussel (metro Beurs)
Hoe inschrijven? 
via www.betlehem.be  of via mail 
aan mf.boveroulle@skynet.be.
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AAnkondiging  
Taizé ontmoeting in 
Brussel op 11 november
Naar jaarlijkse traditie organi-
seert IJD Brussel, samen met de 
Franstalige collega’s in de Brus-
selse jongerenpastoraal, een Tai-
zégebed op 11 november. Dit jaar 
zijn we voor het eerst te gast in 
de Protestantse kerk van Brussel-
Museum op de Kunstberg (vlak 
bij het Centraal Station). Dat biedt 
unieke ontmoetingskansen voor 
jongeren en een programma met 
een extra oecumenisch tintje. We 
starten om 16u met thee en daarna 
is er keuze tussen een zangrepe-
titie of een werkwinkel over de 
oecumene (Hoe zit het met de 
eenheid tussen christelijke ker-
ken?), geleid door pastor Laurence 
Flachon. We pauzeren met thee 
om 17.30u. Om 17.45 u. begint het 
gebed met liederen van Taizé in 
de zeer mooie protestantse kapel, 

inclusief een korte Bijbelinlei-
ding en uitwisseling. Tussendoor 
geven we info over de Europese 
Ontmoeting van Taizé in Riga op 
het einde van het jaar.
Hopelijk tot dan!

Edward Bekaert, IJD Brussel

Meer info: 
www.kerknet.be/organisatie/ijd 
of edward.bekaert@ijd.be

MissiezondAg 23 oktober  
in de PAstorAle eenheid kleoPAs 
Barmhartig voor elkaar 
Komende zondag is het Missie-
zondag in de hele Katholieke 
Kerk. Wereldwijd gaan de col-
lectes van de kerkdiensten dit 
weekend naar Missio, waarmee 
projecten van lokale kerkgemeen-
schappen in alle continenten wor-
den gesteund. Missio-België heeft 
dit jaar bijzondere aandacht voor 
de projecten van de kerk in Ni-
geria.

Op zondag 23 oktober zal tij-
dens de familie-eucharistieviering 
om 10 uur in de Gemeenschaps-
kerk Sint-Martinus, Pater Emeka 
Nzeadibe, provinciaal van de Eu-
ropese provincie van de congre-
gatie van de Paters van de Heilige 
Geest (Spiritijnen) in het Neder-
lands een getuigenis brengen over 
de concrete barmhartigheid in Ni-
geria en de solidariteit tussen onze 
kerken hier en ginds in Nigeria.

Wie? 
Pater Emeka Nzeadibe
Waar? 
Pastorale eenheid Kleopas, 
Sint-Martinus, 
Koningin Fabiolaplein 
te 1083 Ganshoren,
Meer inlichtingen? 
Johan Dobbelaere, pastoor, 
gsm 0477 77 79 27, 
dobbelaere.johan@gmail.com.

VerslAg AVond 
“Een inleiding  
op Godly Play”
Op maandagavond 26 septem-
ber kwamen een tiental mensen 
samen voor een vorming rond 
Godly Play. De avond werd geor-
ganiseerd door CCV Brussel, IJD 
Brussel en de parochiecatechese 
van het vicariaat Brussel. Twee 
opgeleide Godly Play vertellers, 
Myriam Haelvoet en Mariette 
Dhondt, werden uitgenodigd om 
ons kennis te laten maken met 
deze speelse werkvorm. Myriam 
Haelvoet begon met een boeiende 
inleiding over de oorsprong van 
en het idee achter, Godly Play. De 
werkvorm gaat uit van de over-
tuiging dat iedereen God kan er-
varen. De nadruk ligt niet op het 
leren, maar op het beleven van de 
verhalen uit de Bijbel. 

De deskundige leidster en erva-
ren vertelster Mariette Dhondt de-
monstreerde de speelse methode 
via het verhaal van Mozes. Kleine 
figuurtjes, attributen en teke-
ningen tonen het Bijbelverhaal, 
waardoor het duidelijker voor de 
kinderen wordt en gemakkelijker 
is voor hen om te onthouden. Ver-
volgens stelt de verteller kinderen 
vragen zoals “wat vonden jullie 
het mooist aan het verhaal?” of 
“wat jullie denken dat het belang-
rijkst is?”. Het is de bedoeling dat 
wanneer ze dit spel zien, ze zelf 
een gesprek op gang brengen dat 

niet gestuurd wordt . Ze kunnen 
zelf vertellen wat het verhaal met 
hen doet zonder dat hun antwoord 
als juist of fout wordt ervaren. Na 
afloop van het gesprek, krijgen ze 
de kans om het verhaal op een cre-
atieve manier te verwerken. Met 
klei en verf, of door het verhaal na 
te spelen met de attributen, kun-
nen ze het verhaal herbeleven. Na 
een tijdje komt iedereen weer sa-
men om iets kleins te eten en te 
delen, en dan volgt het afscheid. 

Godly Play wil kinderen helpen 
om de christelijke taal beter te 
verstaan, om parabels en het evan-
gelieverhaal, de stilte en liturgi-
sche handelingen, beter te leren 
aanvoelen. De aanpak is anders 
dan het traditionele catechetisch 
model. In Godly Play gaat het om 
een ontdekkingstocht, waarbij 
persoonlijke ervaring enerzijds, 
en de bijbelse en liturgische tradi-
tie van de christelijke kerk ander-
zijds, op een speelse manier hand 
in hand gaan.

IDGP gezinspastoraal organiseert 
basiscursussen voor geïnteresseer-
de vertellers. Meer info hierover 
vindt u op hun website: http://
www.gezinspastoraal.be/page/
godly-play/ 

Elke Schouwaerts – IJD Brussel

de kAtholieke diAloogschool 
Eigentijds tegendraads
CCV en Orbit vzw organiseerden 
een paar weken terug een infor-
matie- en gespreksavond over de 
Katholieke Dialoogschool met 
Jürgen Mettepenningen, direc-
teur ‘identiteit’ van het vicariaat 
onderwijs voor Vlaams-Brabant, 
Mechelen en Brussel. In de term 
‘katholieke dialoogschool’ zit-
ten drie aspecten verstopt die de 
moeite van het verkennen waard 
zijn. Als school is de katholieke 
dialoogschool ervan overtuigd 
dat kwaliteitsvol onderwijs meer 
is dan louter opleiding. Onder-
wijs vormt mensen tot vrije, com-
petente en solidaire personen die 
zin en betekenis vinden in leven 
en samenleven. Als katholieke 
school werkt ze vanuit de gron-
dervaring dat mens en wereld 
tegelijk gave en opgave zijn. In 
het vertrouwen dat het diepste 
mysterie van de werkelijkheid de 
liefde is, neemt de school deze 

liefde als richtsnoer voor opvoe-
den, leven en samenleven. Vanuit 
dit mens- en wereldbeeld nodigt 
de katholieke dialoogschool in 
deze tijd van levensbeschouwe-
lijke veelheid iedereen uit om in 
dialoog met elkaar op zoek te gaan 
naar het volle mens-zijn. Hiertoe 
brengt ze christenen, moslims, 
joden, anders-gelovigen, en niet-
gelovige humanisten samen met 
alle anderen die betekenis willen 
vinden in leven en samenleven. 

Na Jürgen kwam Angelique 
Hoogstoel aan het woord. Ange-
lique is lerares godsdienst, ge-
schiedenis en wetgeving in het 
Imelda-instituut, een kleurrijke 
katholieke school in hartje Brus-
sel. Dit jaar werd er project ‘am-
bassadeurs van de dialoog’ opge-
start. Bedoeling is met een aantal 
leerlingen (8 moslims, 8 christe-
nen) naar Israël en Palestina te 

trekken om te ontdekken hoe 
daar in een school de dialoog voor 
vrede gevoerd wordt.

De katholieke dialoogschool, het 
is een ambitieus project, maar het 
getuigenis uit het Imelda-instituut 
laat het zien: je kan én dialoog-
school zijn en ook katholiek zijn.

Ria Dereymaeker, CCV
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