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Het is een regenachtige 
dinsdagnamiddag wanneer 
we Luc Van Looy, bisschop 
van Gent, ontmoeten in 
zijn woonkamer in het bis-
schopshuis. Aan de bevrien-
de priester in de woonkamer 
worden we nog even vluchtig 
voorgesteld als ‘de grote ba-
zen van de Bavodag’, vooral-
eer de brave man huiswaarts 
keert. De immer goedlach-
se bisschop nodigt ons ver-
volgens uit om in het salon 
plaats te nemen. Op tafel lig-
gen nog enkele rozenblaad-
jes die doen denken aan een 
vorige editie van de Bavodag. 
Maar ook nu is Bavo alomte-
genwoordig…

OP WELKE MANIER 
INSPIREERT DE FIGUUR 
VAN SINT BAVO U ALS 
BISSCHOP VAN GENT?
Het is mijn overtuiging dat een 
Kerkgemeenschap een icoon moet 
hebben waarrond men op een zin-
volle manier kan samenkomen om 
Kerk te vormen. Voor mij was het 
duidelijk dat Bavo, de patroon-
heilige van ons bisdom, voor de 
mensen zo’n icoon moest worden. 
Bavo lijkt op het eerste gezicht 
misschien een ietwat vreemde 
figuur uit een ver verleden waar-
over we bijzonder weinig weten. 
Zijn verhaal blijft evenwel tot op 
heden tot onze verbeelding spre-
ken; De rijke jongeling die zich, na 
een leven vol tegenslag, bekeert 
en voor God begint te leven. Bavo 
biedt ons met andere woorden 
zowel een beeld (een icoon) als 
een verhaal.

WAT IS HET BELANG 
VAN DE FIGUUR VAN 
SINT BAVO VOOR 
DE STAD GENT?
Eén van de beroemdste trekpleis-
ters in Gent, naast het Graven-
steen en het Lam Gods, is de Sint- 
Baafskathedraal. Zij plaatst Sint 
Bavo immers op de wereldkaart. 
Toch is het voor velen niet duide-
lijk dat de Sint-Baafskathedraal in 
feite naar Bavo verwijst. Ook het 
verhaal van Bavo is bij Gentenaars, 
toeristen én zelfs bij gelovigen, 
vaak onbekend. Precies daarom 
zijn initiatieven zoals de Bavodag 
voor vormelingen zo belangrijk. Het 
brengt het gelovig voorbeeld van 
Bavo in herinnering en toont dat de 
Sint-Baafskathedraal een bijzonde-
re plek is voor de stad Gent en voor 
heel het bisdom.

OP WELKE MANIER 
KAN DE FIGUUR VAN 
SINT BAVO JONGEREN, 
IN HET BIJZONDER 

VORMELINGEN, ANNO 
2015 INSPIREREN?
Jongeren hebben volgens mij een fi-
guur nodig waarmee ze zich kunnen 
identificeren. Bavo is zeker en vast 
een figuur met aantrekkingskracht 
naar jongeren toe. Ik herinner me 
bijvoorbeeld nog de edities van de 
Bavodag in het verleden waarbij 
vormelingen aangekleed werden 
als Bavofiguren en vervolgens over 
een catwalk liepen. We kunnen ons 
evenwel de vraag stellen in welke 
mate zo’n parade de bewuste keu-
ze van Bavo om voor God te leven 
bij jonge vormelingen oproept. Zegt 
het hen ook iets over hun eigen ge-
loofservaringen of over het sacra-
ment van het vormsel dat ze weldra 
ontvangen? Dat is wellicht nog te 
ontginnen terrein. Wel biedt Bavo 
jongeren zoals gezegd een identifi-
catiemodel, een stap in de richting 
van het geloof. 

WAT IS VOOR U PER-
SOONLIJK DE MOOISTE 
HERINNERING AAN 
NEGEN JAAR BAVODAG?
Er liggen volgens mij nog altijd ro-
zenblaadjes in de kathedraal (lacht). 
Dat was wellicht het meest specta-
culaire moment in de geschiedenis 
van de Bavodag, een echte topper. 
Ik heb evenwel steeds het meeste 
deugd aan de ontmoeting met de 

vele vrijwilligers (circa. 150, nvdr.) 
Ik geniet zichtbaar wanneer ik ’s 
ochtends samen met hen het mor-
gengebed kan bidden en ’s avonds 
hen hier in mijn huis mag ontvan-
gen. Die momenten zijn echt ge-
meenschapsvormend en voor mij 
persoonlijke topmomenten.  

CHRISTENEN ZIJN ‘GOED 
NIEUWS’-BRENGERS 
VOOR ONZE VOR-
MELINGEN, WELKE 
BOODSCHAP GEEFT U 
GRAAG AAN HEN MEE?
Wat we vooral nodig hebben is 
een goede vriend waarmee je op 
stap gaat. Een vriend waarvan je 
weet dat hij je niet loslaat, ook als 
je een keer ontmoedigd bent. Ieder 
van ons heeft zo’n goede vriend of 
vriendin nodig. Die goede vriend 
noem ik Jezus. Hij stapt met ons 
mee op elk moment van ons leven. 
Het is dus belangrijk te weten welke 
dingen Hij gedaan en gezegd heeft. 
Daarom suggereer ik trouwens aan 
catechisten, ouders, meters en pe-
ters hun vormelingen een Bijbel 
cadeau te doen. Zo kunnen jonge-
ren die vriend, Jezus, ten volle leren 
kennen en waarderen!

Tekst: Tim Vanmechelen 
en Niels Den Tandt
Foto’s: Selina De Maeyer

Mgr. Van Looy: 
‘Bavo inspireert!’
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Hallo 
daar!

Wat je nu vast hebt is 
een waar collectors 
item! De enige, ech-
te Bavodag-editie van 
onze IeJeeDee.

Dit nummer biedt je 
heel wat info omtrent 
Bavo, de Bavodag, Jokri, 
de ontmoetingsdagen, 
… en speciaal voor de 
vormelingen hebben we 
ook wat leuke nieuw-
tjes, foto’s en spelletjes 
opgenomen. 

Neem dit exemplaar 
mee naar huis en bekijk 
het bij een volgend ca-
techesemoment of toon 
het gewoon aan ieder-
een die je tegenkomt. 

De reguliere nummers 
van IeJeeDee verschij-
nen semestrieel en ge-
ven je heel wat info over 
Jokri, misdienaars, IJD, 
GPS, … Wil je dus van 
alles op de hoogte blij-
ven, surf dan zeker naar 
ww.ijd.be en download 
binnenkort je digitaal 
exemplaar van ons vol-
gend nummer. Je vindt 
er ook alvast de link naar 
het laatst verschenen 
nummer.

 
Veel leesplezier!
 
De IeJeeDee-Redactie

www.ijd.be/gent
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HISTORISCHE BAVO

Doet de naam ‘Bavo’ bij u een belletje 
rinkelen? Onmiddellijk denkt u mis-
schien aan ‘Boer Bavo’ uit het gelijk-
namig lied van kleinkunstzanger Miel 
Cools. Of wie weet haalt u wel herin-
neringen op aan ‘Bavo Claes’, gewe-
zen journalist en nieuwslezer. Terwijl 
deze laatste reeds geruime tijd ge-
niet van zijn pensioen en Boer Bavo 
intussen vrolijk de katjes knijpt in het 
donker, richten wij onze schijnwer-
pers op die andere beroemde Bavo: 
De Heilige Bavo van Gent.

GEBOREN ALS ALLOWIN
Omstreeks 586 in de omgeving van Luik 
ziet een rijke edelman het levenslicht. Zijn 
naam is Allowin. Sommige bronnen spreken 
evenwel van Alwin of Allowinus en kennen 
aan deze edelman zelfs de eretitel van rid-
der toe. De naam ‘Allowin’ betekent zoveel 
als ‘winstbejag, geld, gewin’. In nagenoeg 
elke windstreek wordt de jonge schavuit ge-
vreesd. Overal te lande staat Allowin bekend 
als een geweldbrenger, een echte bandiet, 
met een opvliegend karakter. Hij vreest God 
noch gebod en ligt voortdurend in de clinch 
met eenieder die zijn pad kruist. Diezelfde Al-
lowin laat zich eveneens onophoudelijk gaan 
in de ondeugden des levens. Een huwelijk 
met de dochter van de graaf Adilio, nochtans 
een zachtmoedig en vroom christen, brengt 
maar weinig verandering. Ja, in het liederlij-
ke leven van (ridder) Allowin is God meer dan 
ooit afwezig…

GEZIEN DOOR CHRISTUS
Ondanks alles bemint Allowin zijn echtge-
note met hart en ziel. Samen krijgen ze een 
dochter, Adeltrude of Adeltrudis genaamd. 

Aangegrepen door het overlijden van zijn 
echtgenote raakt Allowin evenwel op de 
dool. Zijn leven heeft schijnbaar geen enke-
le zin meer totdat een zekere Amandus, een 
wijze Benedictijner-monnik, hem verhaalt 
over God en over Christus. Gaandeweg raakt 
Allowin in de ban van al het moois dat Aman-
dus hem vertelt. Allowin ervaart Gods nabij-
heid en in diens Zoon, Jezus Christus, ziet hij 
het ultieme bewijs van Gods onophoudelijke 
liefde voor de mens. Allowin wil daarom zijn 
leven voortaan richten op die liefdevolle God. 
Hij schenkt al zijn bezittingen weg en volgt 
Amandus. Om te benadrukken dat hij een 
ander mens is geworden, kiest Allowin een 
nieuwe naam: Bavo, hetgeen ‘geliefde’ be-
tekent. 

PATROON VAN HET BISDOM
Na zijn bekering trekt Bavo naar Gent om er 
monnik te worden in de abdij van Amandus. 
Hij verblijft ook enige tijd in Mendonk, al-
waar hij volgens de legende de nachten met 
slechts een steen als hoofdkussen door-
brengt. Op 1 oktober circa 654 sterft Bavo.  
De door Amandus gestichte abdij wordt 
later de Sint-Baafsabdij genoemd. Ook de 
Sint-Baafskathedraal van Gent is aan Bavo 
gewijd. Een prachtig altaarstuk in de kathe-
draal door Peter Paul Rubens in de 17e eeuw 
geschilderd toont ons de bekering van Bavo 
en nog steeds viert men ieder jaar op 1 okto-
ber de feestdag van de Heilige Bavo. Zo blijft 
Bavo, formerly known as Allowin, gezien 
door Christus en nieuwe mens geworden, 
patroonheilige van het bisdom Gent, velen 
inspireren!

Tekst: Tim Vanmechelen

Bavo van Gent bij ieder bekend?

Bavodag 2015 - De cijfers
3699 flesjes water

3532 wafeltjes

3532 tochtboekjes

2780 vormelingen

841 rode petjes

840 oranje petjes

842 blauwe petjes

842 groene petjes

585 catechisten/begeleiders

167 vrijwilligers

150 nadarhekkens

107 parochies

34 dekenaten

1 Bisschop

1 Bavo

1 Christus
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JOKRI

Ben je tussen 12 en 18 jaar? Word je graag 
uitgedaagd? Zijn vriendschap, ambiance, 
ontmoeting, stilte, zingeving, gezelligheid, 
God, op verhaal komen… woorden die je 
belangrijk vindt? Dan is Jokri misschien iets 
voor jou! Trek je schoenen aan en ga mee op 
weg. Elke stap brengt je dichter bij wat Jokri 
voor jou en andere jongeren wil zijn.

Jokri is een plaats waar ontmoeting belang-
rijk is. Jokri is een gezellige plaats waar je 
kan thuiskomen. Elkaar ontmoeten vraagt 
een luisterend oor en een grote openheid 
voor de andere. Jokri is op de grens durven 
staan tussen ik en de andere, tussen mijn 
leefwereld en die van de andere, tussen mijn 
cultuur en het vreemde. In Jokri durven jon-
geren met elkaar eerlijk een dialoog aangaan. 
De ander heeft immers heel wat te vertellen. 
Durf je loslaten waar je zo aan vasthangt, 
om écht te ontmoeten: je computer, je knus-
se kamer, je smartphone, je lievelingsmu-
ziek? Jokri daagt jou en andere jongeren uit. 

Onderweg ontmoet je mensen en dingen en 
kom je in onverwachte situaties terecht. Een 
open blik doet verwonderd staan en verwon-
dering doet uitkijken naar nieuwe dingen. Heb 
je dat ook gezien: die zonsondergang, die ver-
liefde blik, die knipoog, dat stralend gezicht?

Wie zich laat raken, wie verwonderd is, leert 
aandacht te geven aan de zwakke en kwets-
bare mens dichtbij en veraf. In Jokri krijgt 
iedereen een plaats, ook als je het moeilijk 
hebt, ook als je anders bent.

In Jokri is er daarom ruimte voor solidariteit. 
In Jokri willen we mensen ontmoeten, dicht-
bij en veraf, naar het voorbeeld van Jezus. 

In Jokri vorm je samen met andere jongeren 
een hechte groep, een echte vriendengroep. 
Vriendschap bindt jullie aan elkaar. Verbon-
denheid, da’s respect voor elkaars anders 
zijn, water in de wijn kunnen doen, maar zelf 
ook voelen dat je mag zijn wie je bent. In Jokri 
kan je in vriendschap en vertrouwen met 

elkaar delen wat diep in jou leeft, wat op je 
maag ligt, wat je bezighoudt, waarnaar je op 
zoek bent. Plezier, gesprek en spel doen de 
verbondenheid groeien.

Wie denkt dat Jokri een ‘saaie’ boel is, heeft 
het mis. Lachen, spelen, vreugde zijn vaste 
ingrediënten. Samen plezier maken maakt 
van Jokri een toffe groep. Bij Jokri voel je je 
goed in je vel en dat is nodig om af en toe wat 
‘dieper’ te gaan.

In Jokri gaan jongeren niet zomaar op stap. 
Er is Iemand die je in beweging zet, die je wil 
ontmoeten : God zelf. Jokri doet je de vraag 
stellen of Jezus Christus een antwoord kan 
bieden op levensvragen. Daarom komt ge-
loof aanbod in gesprek, gebed, uitwisseling, 
getuigenissen, inzet, liturgie én ook in het 
spel. De Bijbel is onze leidraad. Via verhalen 
uit de Schrift gaan we met Jezus op pad.

Wat is jokri? 

Jokrigroepen bij jou in de buurt?
Jokri Aalst Ann De Vuyst scheerlinck.devuyst@telenet.be
Jokri Aalter Marleen Broos marleen_broos@hotmail.com
Jokri Bernarduscollege Maarten Lacres lacres.maarten@gmail.com
Jokri Brakel Alexander Vandaele vandaele.alexander@gmail.com
Jokri Dekenaat Eeklo Karel Van de Voorde karel.vandevoorde@dekenaateeklo.be
Jokri Dendermonde Wouter Rogiers rogierswouter@hotmail.com
Jokri Eke Marleen Bracke corynria@telenet.be
Jokri Erpe Claudia Van Heghe claudiavanheghe@gmail.com
Jokri Geraardsbergen Fien Van Maldergem fien.van.maldergem@hotmail.com
Jokri Lokeren Karin Van Damme karinvandamme@skynet.be
Jokri Oude Bareel (St. Amandsberg) Marie-Anne Ryckbosch marie-anne.r@skynet.be
Jokri Temse O.l.v. Femke Van Nuffel kringwerkingtemse@hotmail.com
Jokri Waasland Herbert Vandersmissen herbertvds@gmail.com
Kring 13+ Herdersem Wendy Smekens midsomermurder@hotmail.com
Kringwerking Drongen Soetkin Billiauw soetkinbilliauw@hotmail.com
Kringwerking Tegenstroom Wetteren Wim Holderbeke wim.holdrbke@yahoo.com
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JOKRI

De afkorting OD begint zo stilletjes aan een vertrouwd ge-
geven te zijn voor de jongeren van Jokri.  Ook voor de men-
sen van de parochie klinkt het al min of meer een beetje ver-
trouwd in de oren. Hoe kan het ook anders, de jongeren die 
mee zijn geweest vorige zomer kunnen er niet over zwijgen. 
Voor wie het toch te ver in het geheugen zit: OD staat voor 
ontmoetingsdagen. Hét kamp van Jokri.
 
Nu de winter stilaan op zijn einde loopt, durven we wel al eens 
vooruitblikken, verlangen naar die mooie zomermaanden en 
in het bijzonder naar die eerste volle week in juli… want dan 
zijn er de ontmoetingsdagen een waar hoogtepunt voor heel 
wat 12-18jarigen. 

Met 240 waren ze vorig jaar! Samen gingen ze een week on-
derweg. Op zoek naar een manier om geloof een ware plaats 
te geven in hun leven. We zagen jongen mensen die ervan 
houden om samen te zijn, plezier te maken en op zoek te 
gaan naar diepe waarden in het leven. 

Enkele karakteristieken typeren OD.
Allereerst is er de verblijfplaats, een internaat. Dit jaar 
mochten we ons thuis voelen in het internaat van Don Bos-
co te Sint-Denijs-Westrem. De groene sportvelden, het aan-
palende maaltebrugpark, de bereikbaarheid van de stad, … 
waren een troef.

Daarnaast staat er gedurende week, steeds één thema cen-
traal. Dit jaar luidt het thema ‘zalig’. Een thema waarbij de 
zaligsprekingen ons meenemen op tocht. De jongeren wor-
den in leeftijdsgroepen verdeeld, en elk heeft daarvoor zijn 
toegewijde leidingsgroep. Deze zorgt ervoor dat de jongeren 
aangepaste spelen, bezinningen, gesprekken,… aangeboden 
krijgen. 

Naast de leiding van de leden , is er ook nog de AL (algemene 
leiding/logistieke ploeg) en de kookploeg. 

Niet weg te denken is de DOE-DAG. Deze dag gaan de groe-
pen de handen uit de mouwen steken voor het goede doel. 
De ene groep gaat pannenkoeken bakken om uit te delen, 
een andere groep gaat bejaarden bezoeken, nog een ande-
re groep gaat helpen bij een instelling die zich bekommert 
over dakloze mensen... Jongeren hebben er deugd aan iets 
te kunnen doen voor een ander, en de dankbaarheid van de 
groep waarvoor ze iets deden is ook ontzettend groot.

Vrijdagavond is een bijzonder avond. Dan hebben we de 
Agapè-viering.  Deze viering is een heel mooi gebeuren, 
waar plaats is voor elkaar en voor God. In deze viering voel je 
heel sterk de verbondenheid tussen de jongeren aan. Daar is 
voelbaar hoeveel deugd het doet om samen op weg te gaan 
in geloof. 

En dan is er helaas, het afscheid.... hier hoeven we niet veel 
over te schrijven, een traantje hier, een afspraak daar, en ie-
dereen is het volmondig eens: volgend jaar komen 
we terug!!!  Jij ook?

Tekst: Marie-Anne Ryckebosch
Foto’s: IJD Gent

Ontmoetingsdagen, of OD bij IJD...

OntmoetingsDagen IJD

                                 j
o

n
g

er
enpastoraal vlaanderen

Van zondag 5  t.e.m 

zaterdag 11 juli 2015

Sint-Denijs-Westrem

Zeven dagen op kamp

met meer dan honderd jongeren

om samen te spelen, te ravotten, het stil te maken,

op avontuur te gaan, te bidden, elkaar te ontmoeten,…

Gewoonweg ZALIG, toch?

Aarzel niet langer en laat je meevoeren

in deze onvergetelijke
OD-ervaring.

Waar?
Don Bosco Internaat 

Kortrijksesteenweg 1025

9051 Sint-Denijs-Westrem

Kostprijs
alles inbegrepen 
€180 voor leden 

€185 voor niet-leden

Inschrijven ?vóór 5 juni via www.regi.ijd.beMoeite met inschrijven? Bel ons! 
Let op ! ! !de inschrijving is pas definitief wanneer we de betaling ontvangen hebben! Wie betaald heeft, ontvangt halverwege juni een brief met praktische informatie. Annuleringsvoorwaarden zie website.

Contact :  niels.den.tandt@ijd.be - 09/235.78.66 - www.od.ijd.be
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Achter de prachtig vernieuwde ge-
vel van het Sint-Baafshuis naast de 
kathedraal, huist het Catechetisch 
Documentatiecentrum. Verantwoor-
delijke is Dirk Goossens. Achter zijn 
naam staat het woordje ‘documen-
talist’. Wat moeten we ons daarbij 
voorstellen? 

Dirk: Een documentalist is iemand die naast 
boeken nog allerhande materiaal verzamelt, 
ordent en ter beschikking stelt. Het gaat 
om cd’s, dvd’s, spelen, maar ook strips, 
prenten zoals de Jezusbeelden, uitgewerkte 
werkvormen zoals de geloofskaarten,… Ook 
hebben we minstens 1 exemplaar van alle 
materiaal voor het godsdienstonderwijs.  Als 

catechetisch centrum hebben we natuurlijk 
materiaal op maat voor begeleiders van 
eerste communie, vormsel of voor cateche-
se met volwassenen. 

Wat kunnen 
de vormselcatechisten 
bij jou ontlenen?
Dirk: We raden aan om te vertrekken vanuit 
de brochure ‘Pastoraal bij het vormsel’. De 
klemtoon ligt niet zozeer meer op de lesjes 
zoals je die vindt in de ‘vormselmappen’ 
maar op materiaal dat helpt om het ge-
loof te ontdekken en er in te groeien. We 
noemen dat ‘initiatie’. Het spelmateriaal dat 
ontwikkeld is door IJD (jeugdpastoraal) biedt 
bijvoorbeeld goede mogelijkheden om met 
vormelingen te werken in de catechese. Ons 
paradepaardje is nu de vernieuwde’ vorm-
seltocht’.

Wat moeten we ons 
voorstellen bij die 
vernieuwde vormseltocht? 
Dirk: De vernieuwde vormseltocht is een vorm 
van intergenerationele catechese waarbij het 
de bedoeling is dat kinderen en volwassenen 
over geloof en leven met elkaar in gesprek 
gaan. Het vormsel is een ankerpunt in het 
leven van christenen. De tocht wordt opge-

steld in de kerk en kinderen en ouders pas-
seren zeven ankerplaatsen die aangegeven 
worden door een ‘roll-up’: geboorte, doopsel, 
zalven, handen, tafel, herinnering en kruis.  
Bij elke ankerplaats zijn er opdrachtjes en 
staan er vraagjes in het boekje. De vraagjes 
zijn gericht aan de vormeling. Maar het is na-
tuurlijk de bedoeling dat ouders en kinderen 
er samen over praten.

Het catechetisch documentatiecentrum 
bevindt zich in de Biezekapelstraat 2 
(naast de kathedraal).
Je kan er in principe terecht op
dinsdagen en donderdagen
van 9u tot 12u en van 13u30 tot 17u; 
op woensdag en vrijdag
van 13u30 tot 18u45.
Maar je neemt best vooraf contact met 
Dirk Goossens – de documentalist! – 
dirk.gooossens@kerknet.be.
De vormseltocht ontlenen kost 25 EURO. 

Tekst : Peter Malfliet
Foto : Eveline Coppin

Dirk, de documentalist!

DAGELIJKS BROOD - DE IJD-KOOKRUBRIEK

Zalige stoverij uit de stad van bavo
Bereidingswijze:
Om de stoverij uit de stad van Bavo klaar te maken, ga je als 
volgt te werk:
• Pel de uien en snipper ze (à la de H. Rita) in niet al te fijne, 

hopeloze stukken.
• Verhit een ruime apostolische stoofpot op het vagevuur 

en laat een klontje boter smelten.
• Stoof de uien in de stoofpot op matig vuurtje van Luficer, 

maar laat deze niet bruin bakken.
• Plaats vervolgens een klerikale braadpan op het vage-

vuur.
• Schroei de stukken vlees in de braadpan tot ze een goud-

bruin kleurtje hebben. Kruid het vlees tijdens het bakken 
met wat peper van de molen en met een snuifje zout der 
aarde. 
(Tip: Een grote hoeveelheid vlees bak je het best in meerdere 
beurten.) 

• Doe de stukken vlees in de apostolische stoofpot met 
uien en bestrooi met 3 eetlepels bloem.

• Hou de braadpan met aanbaksels bij en schenk daarin 
het geestrijk bier. 

• Roer alle aanbaksels van het vlees los terwijl het bier aan 
de kook gebracht wordt (deglaceren).
(Tip: Gebruik gerust een beetje meer bier dan aangegeven.) 

• Zodra het bier kookt, giet je het in de apostolische stoof-
pot.

• Maak een christelijk kruidentuiltje van enkele blaadjes 
laurier en een paar takjes verse tijm.
(Tip: bind het tuiltje samen met Franciscaans keukentouw)

• Besmeer nu de snede (abdij)brood royaal met mosterd 
en plaats in de stoofpot, met de besmeerde zijde in he-
mel-neerwaartse richting.

• Laat het stoofvlees nu anderhalf tot drie uur lang (zonder 
deksel) sudderen op een zacht vagevuur.

• Zodra de pastorale stoofvleessaus de gewenste dikte 
heeft, plaats je het deksel op de stoofpot. 

• Werk het stoofvlees af met een klein scheutje natuur- 
azijn en roer alles om.

• Serveer de stoverij uit de stad van Bavo met vers gebak-
ken frietjes en werk af met blaadje sla.

• Vergeet niet om met je tafelgenoten eerst een tafelge-
bed uit te spreken of een liedje te zingen vooraleer aan 
de tafel te gaan!

 Smakelijk!!!
Ingrediënten (voor 4 personen) :
• 1kg varkens- of rundstoofvlees
• 2 grote uien
• 1 flesje bruin bier 

(bij voorkeur een donkere trappist) 
• 2 eetlepels scherpe mosterd (bij voor-

keur echte Gentse Tierentyn mosterd)
• 1 snede 

(abdij)brood
• 3 eetlepels 

bloem
• Bakboter

• Peper
• Zout
• Tijm
• Laurier
• Natuurazijn
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BAVOSTRIP

Om aan iedereen duidelijk te maken dat hij de baas 
is, draagt Allowin een kroon, een zwaard om mee te 
vechten en een valk om mee te jagen. 

Maar op een dag sterft de vrouw van Allowin... 

Wat hield ik zoveel van mijn 
vrouw. Wat moet ik doen zon-

der haar?  

Niet veel later ontmoet hij Amandus, een wijze mon-
nik. 

Wat scheelt er? Wees niet bedroefd. 
Ik zal je Jezus ‘verhaal vertellen. 

En Amandus vertelt… over Jezus en het laatste 
avondmaal, de Bijbel , vrede, liefde en God, ... Wat een mooie ver-

halen, Amandus!  
Word volgeling van 
Jezus en ervaar de 

liefde van God, mijn 
vriend! 

Vanaf nu zal ik Bavo heten. Bavo betekent 
‘geliefde’ en zal symbool staan voor mijn groot 
hart voor God en voor de mensen rondom mij! Wat een prachtige 

naam! 

 

Ik verkoop alles wat ik heb! Ik wil ten 
volle kunnen houden van God en de 

mensen. Leven zoals Jezus, DAT is wat 
ik wil! 

“Geloof in de Goede Bood-
schap, hou van God én van 

de mensen!” 

Wie is Bavo nu? 

Ik ben monnik in Gent, later 
zal ik nog monnik zijn in 

Mendonck. 

Hallo! Ik ben Allowin. Ik hou van 
feestjes, eten en drinken, maar 

bovenal hou ik van dansen. 

 

 

Mijn leven staat in het teken van 
God en de mensen, voor hen 

bidden is wat ik doe. 

God roept ook op om 
niet alleen voor onszelf 

te leven!  

© Winand Delporte
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SPEL EN GEBED VAN DE MAAND

Horizontaal
2 Vogel en attribuut van Bavo
6 Maand waarin de Bavodag doorgaat
8 Het publiek van de Bavodag
9 Maand waarin Bavo’s feest valt

10 Een belangrijk onderdeel van de Bavodag
12 Gebouw dat naar Bavo werd genoemd
13 Geboortestad van Bavo
15 Een onderdeel van Bavo’s lichaam dat bewaard 

wordt in de Sint-Amanduskerk in Wezeren
16 Oorspronkelijke naam van Bavo
17 Beroemde schilder die Bavo afgebeeld heeft
18 Kerk in Gent genoemd naar Bavo
19 Luc van Looy

Verticaal
1 Een belangrijke gebeurtenis in Bavo’s leven
3 Heilige die Bavo bekeerd heeft
4 Attribuut van Bavo en eigendom van een koning
5 Patroonheilige van Gent
7 Een broeder in een abdij
8 Mensen die de Bavodag mogelijk maken
10 Attribuut van Bavo en eigendom van een ridder
11 Eén van de momenten tijdens de Bavodag
14 Stad waar de Bavodag doorgaat

1 2 3

4 5 6 7

8

9

10

11

12 13 14

15 16

17 18

19

Bavodagpuzzel

Woordzoeker
F I L S E F T R C R P W H V P S

E M S Z M F O C U Y S C Y F R S

E E J P R B K E A K A I U P P L

M T P K R E K R X T G Z R O A T

F A W Z T N A Y E N E E H C C L

S L L U O E T C I B T C E V B E

O I J E O R H L I S S V H R E A

I N K V S E E S E S V R T I F D

A I A I S M D I I G C E N E S K

N B A E R O R B G O Y U E N I T

E E E O M P A O S U M G G D N N

L M V V O R A D V M F D E E N G

R K D O U O L D O S S E C N V L

O H A R D G E C I G R N O N N J

D L X A H Y D L O C N N N E T F

P K E F Q N K A P A S M R C I J

Zoek de volgende woorden:

bavo
bisdom
bisschop
catechese
catechist

communie
gent
kathedraal
kerk
priester

vormeling
vormsel
vreugde
vrienden

Gebed van  
de maand

Vader,

Langzaam maar zeker
Worden we groot…
Er verandert zoveel;

Onze hobby’s, ons lichaam,
Kleren, vrienden, de school…

Het is niet altijd makkelijk
Als je twaalf bent.

Maar door het sacrament 
van het vormsel

Leg Jij je hand op ons,
Zalf Jij ons,

Dan weten we
Dat Jij er altijd bent voor ons,

Dat Jij ons steunt,
Vormt en kracht geeft.

Dankjewel!

Foto: Selina De Maeyer
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KALENDER EN RECLAME

Misdienaarsdag  

-> Leuven 
   15  

mei 

    1  
juli 

IJD-feest 

-> Gent 

Ontmoetingsdagen  

-> Sint-Denijs-Westrem 

Cîteauxtocht 

-> Cîteaux 

Misdienaarsbedevaart 

-> Rome 
 29-5 

 Juli-Augustus   

OJP 

-> Abdij Orval 
  5-9  
Augustus 

  5-11 
Juli   

  13-24  

 
Juli 

18-24  
Juli   

Ganagobie 

-> Ganagobie 

16  
maart 

 3  
april 

13-17  
april 

13-18  
april 

 6  
maart 

14  
maart 

Taizé-zangavond  

-> Sint-Pieters Binnen 

Brugdag OD 

-> Sint-Baafshuis Gent 

Adviesraad Jokri 

-> Nederpolder Gent 

Hoofd-animatorcursus 

-> Bos & Brem Kasterlee 

Animatorcursus 

-> Bos & Brem Kasterlee 

Goede Vrijdagwake 

-> Kathedraal Gent 

    4  
mei 

Adviesraad Jokri 

-> Nederpolder Gent 

Misdienaarsdag  

-> Leuven 
   15  

mei 

    1  
juli 

IJD-feest 

-> Gent 

Ontmoetingsdagen  

-> Sint-Denijs-Westrem 

Cîteauxtocht 

-> Cîteaux 

Misdienaarsbedevaart 

-> Rome 
 29-5 

 Juli-Augustus   

OJP 

-> Abdij Orval 
  5-9  
Augustus 

  5-11 
Juli   

  13-24  

 
Juli 

18-24  
Juli   

Ganagobie 

-> Ganagobie 

16  
maart 

 3  
april 

13-17  
april 

13-18  
april 

 6  
maart 

14  
maart 

Taizé-zangavond  

-> Sint-Pieters Binnen 

Brugdag OD 

-> Sint-Baafshuis Gent 

Adviesraad Jokri 

-> Nederpolder Gent 

Hoofd-animatorcursus 

-> Bos & Brem Kasterlee 

Animatorcursus 

-> Bos & Brem Kasterlee 

Goede Vrijdagwake 

-> Kathedraal Gent 

    4  
mei 

Adviesraad Jokri 

-> Nederpolder Gent 

‘Een kleine lente in de Kerk’, zo noemde paus Johannes XXIII begin jaren 1960 de toen 
nog jonge communauteit van Taizé. Na vele jaren trekken nog steeds duizenden jongeren 
naar de heuvel in Bourgondië. Ze komen uit de hele wereld. Taizé is voor hen de plaats 
waar ze voor het eerst proeven van de bronnen van het geloof: de Schrift, het gebed, het 
broederlijke samenleven. 

In 2015 wordt niet enkel de 75ste verjaardag van de stichting van de communauteit gevierd, 
maar ook de 100ste geboortedag van frère Roger, de stichter. Voor ons een aanleiding om 
het mooiste ‘exportproduct’ van de gemeenschap van Taizé beter te leren kennen: haar 
muziek. Het gaat om korte melodieën met als tekst een treffende zin uit Schrift of Traditie. 
Er zijn echte pareltjes bij...

Op deze diocesane zangavond willen we die muziek uit Taizé nog verder verkennen: oude 
en nieuwe gezangen, met oog voor muziek en tekst. We willen ook peilen naar hun bruik-
baarheid in de liturgie (ruimer dan het ‘Taizégebed’) en naar de verschillende mogelijkhe-
den om deze muziek uit te voeren.

De avond richt zich tot jong en minder jong, tot wie gegrepen is door 
deze muziek maar ook tot wie haar nog niet kent, tot al wie de liturgie 
een warm hart toedraagt, tot ieder die zich wil verdiepen in het gebed...

Het programma loopt als volgt:

• Korte introductie rond de
 gemeenschap van Taizé
• De muziek van Taizé verkennen
 (o.l.v. J. Polfliet en D. Van Belle)
• Getuigenis van twee vrijwillige
 medewerkers uit Taizé
• Kort avondgebed
• Kans tot ontmoeting bij een 
 drankje

De toegang is gratis.  Vooraf 
inschrijven is handig voor de
organisatoren. Graag voor 2 maart. 
Stuur gewoon een mailtje met 
je naam (en het aantal personen) 
naar charlotte.braeckeveldt@ijd.be   

Info bij charlotte.braeckeveldt@ijd.be (09 235 78 48) of dieter.van.belle@ccv.be (09 235 78 52)
Deze avond is een organisatie van CCV in het bisdom Gent in samenwerking met IJD (jongerenpastoraal Gent)

Vrijdag 6 maart 2015, 19u30

Bedankt iedereen!


