
Sofi Van Ussel nieuwe directeur IJD Jongerenpastoraal Vlaanderen 
Sofi Van Ussel (40) is de nieuwe directeur van IJD Jongerenpastoraal Vlaanderen. De Vlaamse 
bisschoppen bekrachtigen de benoeming op voordracht van het IJD-bestuur. ‘IJD zet de deur open 
voor tochtgenoten’, zegt Van Ussel in aanloop naar de Wereldjongerendagen van 2023. 
 
Sofi Van Ussel startte haar loopbaan als kinesitherapeute voor kinderen met leer- en 
ontwikkelingsstoornissen. Daarna nam ze verschillende functies op in belangenorganisaties zoals 
Axxon en Unizo. Als vormselcatechist bij SWAG (Samen Werken Aan Geloven) in Zoersel gaat ze al 
vele jaren met jongeren en gezinnen op weg. “Een waardegedreven organisatiecultuur waarin de 
mens centraal staat, is een sleutel tot succes”, vindt Van Ussel. “Bij IJD komen voor mij de wegen 
samen. Ik wil het team bezielen om jongeren nabij te zijn in hun zoektocht naar hun 
levensbeschouwelijke identiteit. Met de talrijke activiteiten en ontmoetingen heeft IJD de intrinsieke 
kracht om jongeren – en de organisaties waarmee IJD samenwerkt – te verbinden, te inspireren en te 
engageren. Zo bouw je een levende gemeenschap op en maak je van IJD niet alleen een kerkelijke 
dienst, maar ook een beweging die ten dienste staat van de bredere samenleving.” 

Van Ussel volgt als IJD-directeur Anaïs Fayt op, die drie jaar de organisatie leidde. “We zijn voor de 
opvolging zorgvuldig te werk gegaan”, duidt IJD-voorzitter Wim Selderslaghs. “Van de verschillende 
lokale teams kreeg het bestuur de nodige input. Ik heb er dan ook het volste vertrouwen in dat Sofi 
met haar ervaring met het hele team, met de bestuurders en met de Vlaamse bisschoppen kan 
bouwen aan een nieuw hoofdstuk in het mooie verhaal dat IJD heet.” 

WJD 2023 Lissabon 

De nieuwe directeur komt aan het hoofd van de organisatie op een belangrijk moment. IJD kijkt 
reikhalzend uit naar de Wereldjongerendagen (WJD). Die gaan tussen 1 en 6 augustus 2023 door in 
de Portugese hoofdstad Lissabon. Er worden 1 tot 3 miljoen jongeren van over de hele wereld 
verwacht. Het hele komende werkjaar staat in het teken van die WJD. “Met ons jaarthema 
BinnensteBuiten geven we alvast een mooie aanzet”, zegt Van Ussel. “We willen de deur 
openzwaaien voor tochtgenoten die met ons de wereld mooier willen maken. Hoe we dat kunnen 
doen? Door bijvoorbeeld wat meer van onze binnenkant naar buiten te laten komen.” 

Over IJD 

IJD Jongerenpastoraal Vlaanderen is de jongerenwerking van de katholieke kerk in Vlaanderen. In elk 
Vlaams bisdom is een lokaal team verantwoordelijk voor de diocesane jongerenpastoraal. Tijdens de 
zomer organiseert IJD reizen met aandacht voor ontmoeting en levensbeschouwelijke groei.  

Contact: Sofi Van Ussel, IJD vzw, Nederpolder 24 in 9000 Gent, T 09 235 78 51, E 
sofi.van.ussel@ijd.be, W www.ijd.be 
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