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Inleiding

• Praktische werkwinkel

• Twee invalshoeken

* Huiselijke impulsen

* Huisliturgie



Inleiding

• Kenmerken beide invalshoeken
* Intergenerationeel

- wederkerigheid
- multisensorieel
- op maat

* Geen ‘kleur- en knutselreflex’

* Haalbare en eenvoudige ideeën

* Band met de plaatselijke 
geloofsgemeenschap



Inleiding

• Ontstaanscontexten invalshoeken

* Uit noodzaak

* Uit een verlangen

* Uit een zoektocht naar verbinding



Huiselijke 

impulsen

• Aansluitend bij feesten en sterke 

tijden van het liturgisch jaar: 

reeks Kleurrijk jaar

* eenvoud

* multisensorieel

* huiselijk

* in gezin en daarbuiten

* 3 categorieën

kleurrijkjaar.graagsamen.be















Huiselijke 

impulsen

• Aansluitend bij thema’s in de 

eucharistieviering: kleine 

huisrituelen

* avondritueel

* levensgebed Ignatius



Huiselijke 

impulsen

• Aansluitend bij doopsel, eerste 

communie en vormsel: 

reeks Graag samen aan tafel

* feestideeën na de viering

* aankleding

* doe-dingen

samenaantafel.graagsamen.be



Aankleding



Doe-dingen



Huiselijke 

impulsen

• Aansluitend bij een huwelijksviering

De zaadjes, de parel en de rots

* symboolhandeling in de liturgie

* voorbereidingsmoment

* nawerking

huwelijk.graagsamen.be



Het verhaal van het huis op de rots

Voorbereidend moment thuis

• voelspelletje

• leesmoment met verwonderingsvragen

• verdieping: sterke basis benoemen a.d.h.v. 

stenen

Huwelijksviering

• wederzijds engagement koppel/gezin versus 

God en de gemeenschap

Nawerking

• stenenhoekje met thuisritueel



Huiselijke 

impulsen

• Aansluitend bij een uitvaart 

thuisrituelen vooraf of nadien

* herinneringsdoos

* bloemenweide

* troostboom

* lievelingslied

* symbool



Huisliturgie:

algemeen

• Onderdelen

* Bijbelverhalen



Bijbelverhalen



Huisliturgie:

algemeen

• Onderdelen

* Bijbelverhalen

* gebed: symboolhandelingen

* zingen is 2x bidden

* maaltijd

* zending



Huisliturgie:

algemeen

• Opbouw

* structuur met vaste rituelen

* structuur: vlaggetjes, platen

* vaste rituelen: kaars, steen, bloem, 
schelp, …



Huisliturgie:

algemeen

• Plaats

* vaste plek, vast moment

* huiskapelletje, stille hoek

* possibility sfeer





Huisliturgie:

voorbeelden

• Kleine kerk

* video

* vaste onderdelen, opbouw en plaats

* meer ideeën: blog kleine kerk





Huisliturgie:

voorbeelden

• Huisliturgie n.a.v. liturgische 

feesten

* Palmzondag

* Advent



Palmen

Een verhaal

• De intocht van Jezus in Jeruzalem (Lc 19,28-

40)

Een symboolhandeling

• Samen palmen

• God brengt in ons huis leven, liefde en 

verbondenheid

Een gebed

Samen eten met een zending

• Feestelijk klinken op het leven en doe-

opdracht



Advent

Een verhaal

• Kindvriendelijke versie van de lezingen 

tijdens de zondagsliturgie

Een symboolhandeling

• Een strohalmpje in de kribbe leggen

• zich klaarmaken voor Kerstmis (zending)

Een gebed

Samen eten 

• knollenpoffertjes

• vier kransen met ondergrondse 

wintergroenten



Huisliturgie:

voorbeelden

• Huisliturgie n.a.v. bijzondere 

momenten in het gezin: zegenen

* huiszegen

* schoolzegen

* reiszegen



Huiszegen

Een verhaal

• De lamp en de korenmaat: 2 bijzondere 

wensen van Jezus - Mt 5,15-16a

Een symboolhandeling

• De lamp omhoog plaatsen: dat Gods licht 

overal mag schijnen

• Een theelichtje aansteken: als gezin een licht 

zijn voor anderen

Een zegengebed

Samen eten met een zending

• Feestelijke huisreceptie en herinneringsplek



Huisliturgie en 

huiselijke 

impulsen:

band met 

de liturgie 

in de 

geloofs-

gemeenschap

• Algemene principes

* principe van wederkerigheid

* hou het eenvoudig



Huisliturgie en 

huiselijke 

impulsen:

band met 

de liturgie 

in de 

geloofs-

gemeenschap

• Band met de liturgie in de gebruikte 

voorbeelden

* invalshoek 1: huiselijke impulsen

* invalshoek 2: huisliturgie



Huiselijke impulsen

thuis geloofsgemeenschap

impuls Pinksteren (Kleurrijk jaar) viering van Pinksteren

thema-impulsen, kleine huiselijke 

rituelen (Kleurrijk jaar) 

thema’s in een eucharistieviering

graag samen aan tafel viering van het doopsel, de eerste 

communie en het vormsel

het zaadje, de parel en de rots huwelijksviering

impulsen bij rouw uitvaart



Huisliturgie

thuis geloofsgemeenschap

huisliturgie rond palmen Palmzondag

huisliturgie rond het strohalmpje 

tijdens de Advent

Adventsperiode en Kerstviering

huiszegen parochiale huiszegen

reiszegen pelgrimszegen

schoolzegen/kotzegen parochiale boekentassenzegening



Huisliturgie en 

huiselijke 

impulsen:

band in de 

praktijk 

creëren

• Ideeënkaartjes

• Symbolen

• Bijzonder moment tijdens de vieringen in sterke 
tijden

• Eigen inbreng aanmoedigen tijdens 
rouwgesprekken

• Eigen inbreng aanmoedigen tijdens de 
huwelijksvoorbereiding

• Boekjes over eucharistie beschikbaar stellen

• Rubriek voor gezinnen op website parochie

• IDGP



Boekjes over de eucharistie



Interessante 

websites

• Vorming huisliturgie: huisliturgie.graagsamen.be

• Huiselijke impulsen

kleurrijkjaar.graagsamen.be

samenaantafel.graagsamen.be

huwelijk.graagsamen.be

www.pastoralezorg.be/page/pastoraat-met-rouwende- kinderen/#rituelen

ikmisje.eo.nl/artikel/afscheidsrituelen-kinderen

• Huisliturgie

mosterdzaadjes.graagsamen.be

https://www.missienederland.nl/actueel/blog/artikel/2020/03
/13/Kleine-kerk-vieren



Ervaringen, 

vragen, 

suggesties

Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal vzw (= IDGP vzw)
Sint-Michielsstraat 6 bus 3101

3000 Leuven

Tel. 016 32 84 29 (of 30)
E-mail: idgp@kerknet.be

Websites:
www.graagsamen.be

www.gezinspastoraal.be
www.huwelijksvoorbereiding.be
www.godlyplayvlaanderen.be

Volg ons op Facebook:
https://www.facebook.com/interdiocesane.gezinspastoraal/

Gezinspastorale blog ‘I wonder’:
https://gezinspastoraal.wordpress.com/

Wil je onze tweemaandelijkse e-nieuwsbrief graag ontvangen? 
Geef ons een seintje via idgp@kerknet.be


