VREDIG LICHT
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*OUDERS ZIJN OOK WELKOM!

PELT

WWW.FAKKELTOCHT.IJD.BE

MET DE STEUN VAN GEMEENTE PELT
EN HAAR VERENIGINGEN

VOORBEREIDENDE ACTIVITEIT

Zoals elk jaar is er een werkvorm met spel en bezinning ter beschikking
om je jongerengroep voor te bereiden op het evenement. Deze vind
je vanaf 1 oktober 2021 op fakkeltocht.ijd.be.

PROGRAMMA
18.30 u.
19.00 u.
19.30 u.
21.30 u.
22.00 u.

Onthaal aan de Sint-Mar�nuskerk Overpelt
Start programma
Kijken – luisteren – zingen – bidden
Fakkeltocht
Slotmoment met warme soep
Einde en wel thuis

Lang, lang geleden, in een dorpje hier ver vandaan scheen er
een groot licht. Vanuit een grote hoop, een groot verlangen naar
Gods nabijheid, gingen mensen op zoek naar dit lichtpuntje.
En wat ze vonden, had niemand voor mogelijk gehouden. Een
kleine baby, geboren in een stal, zou vanuit een ongekende
liefde het grootste licht op aarde worden.

VREDIG LICHT

Elk jaar vertrekt er vanuit Bethlehem een nieuw lichtje om ons
te herinneren aan die gebeurtenis, een verhaal dat ook vandaag
nog verdergaat. Dit lichtje verspreidt zich als een lopend
vuurtje over heel de wereld en toont ons dat we elkaar mogen
lie�ebben als broers en zussen. Gods vrede verspreidt zich zo
tot in de harten van elk mens.

INSCHRIJVEN

Surf naar www.fakkeltocht.ijd.be en klik door naar regi.
q €10 per persoon
q €6 per persoon voor betalingen ontvangen vóór 19 november.

VURIG HART

CONTACT

Gods liefde wil elk hart verwarmen, ze vult elk hart met vrede, ze
wil iedere mens bereiken. Wat zou het mooi zijn als het warme
licht van God en zijn vrede zich tussen alle mensen verspreidt.
Hoe zou de warmte van God zich kunnen verspreiden?

IJD Hasselt | Tulpinstraat 75 | 3500 Hasselt
011 24 90 34 | ijdhasselt@ijd.be
hasselt.ijd.be

Stond jouw hart ooit ‘in vuur en vlam’ voor iets of voor
iemand? Hee� jouw vurig hart al eens iemand anders zijn hart
aangestoken?

Met de fakkeltocht laten we zien aan elkaar en de omwonenden dat wij het vuur al in ons hart voelen branden.
We dragen zijn Liefde uit. De tweede week na de Fakkeltocht komt het Vredeslicht uit Bethlehem toe in ons bisdom.
Breng jij het vuur dat je op de Fakkeltocht in je hart voelde ook naar jouw parochie?
Help jij het vredeslicht te verspreiden bij alle mensen rond jou?

