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Hallo
daar!

De voorbije maanden is er

weer heel wat gebeurd in

het IJD-landschap. We

houden jullie graag van al

dat nieuws op de hoogte

met deze gloednieuwe

uitgave van onze IeJeeDee.

Jullie kunnen niet alleen

proeven van de vele

activiteiten die gepasseerd

zijn of vooruitblikken op wat

de zomer in petto heeft,

maar zelf ook steeds

meeschrijven aan deze

unieke uitgaven. Zend

gerust zelf een foto, tekst,

verslagje, É in over iets wat

jullie met jullie groep deze

zomer allemaal gaan doen

en wie weet verschijnt het

bij de start van het nieuwe

werkjaar in ons

gloednieuwe nummer.

In dit nummer kunnen jullie

alvast proeven van de

zomer bij IJD. Vergeet zeker

niet om al een kijkje te

nemen in de kalender en de

activiteiten van volgend jaar

met stip aan te duiden in

jouw agenda. Graag tot dan!

Veel leesplezier!

De IeJeeDee-Redactie

www.ijd.be/gent

Terugblik BavodagBavodag

DeDe jaarlijksejaarlijkse BaBavvodagodag brbrengtengt 27802780 vvormelingenormelingen

enen 585585 catechistencatechisten naarnaar GenGentt vvooroor gebed,gebed, spel,spel,

zangzang enen eeneen catechesecatechese oovverer Zache�s.Zache�s.

ãIs dat hier de dag van de jeugdbewegingÓ,

vroeg een voorbijganger aan het

Sint-Baafsplein omstreeks half vijf

zaterdagnamiddag aan zijn vriendin. Met zoveel

jongeren op het plein was het alleszins geen

slechte gok. Maar wie goed keek, zag ook heel

wat niet-jongeren op het Sint-Baafsplein staan.

Het waren de catechisten, zoÕn 585 in totaal,

die met minstens evenveel enthousiasme als

hun vormelingen meezongen, in hun handen

klapten, zich bukten en weer omhoog sprongen

voor de mexican wave.

De show op het Sint-Baafsplein was het slot

van de Bavodag. Dat is een dag voor

vormelingen en hun catechisten die jaarlijks

plaatsvindt in Gent. De vormelingen waren

verdeeld in vier groepen; vandaar ook de vier

soorten kleuren van petjes: rood, oranje, blauw

en groen. Zowel in de Sint-Bavohumaniora

Gent als in het Sint-Lievenscollege vonden er

activiteiten plaats. Zo leerden de kinderen

liedjes aan en kregen ze catechese over

Zache�s, die graag door Jezus gezien wou

worden en daarom in een moerbeivijgenboom

klom. Voorts speelden de kinderen ook

spelletjes, zoals tik tak boem, rad van fortuin en

1, 2, 3 piano en maakten ze het stil tijdens een

Taiz�-gebed en een interview met twee leden

van Verse Vis.

ãIk wist dat het superleuk ging zijnÓ, vertelt

Shari Hermans van parochie Den Briel uit

Baasrode enthousiast. ãwant mijn broer is ook

al naar de Bavodag geweest. Tijdens de

catechese moesten we een vraag stellen aan

Jezus. Ik wou graag van Jezus weten wat hij het

belangrijkste vond in zijn leven. Van de

getuigenis van de twee jongeren van Verse Vis

heb ik vooral onthouden dat Leni met de paus

heeft geknuffeld. En dat we moesten nadenken

over de vraag waar onze schat ligt. Waar die

van mij ligt, weet ik nog niet. Daar moet ik nog

eens over nadenken.Ó

Ook Mauro De Bock vond het een toffe dag.

ãVooral door de spelletjes. Maar ook de

slotshow zal ik onthouden. Als ik later nog eens

in Gent bent, dan zal ik mij zeker nog

herinneren dat ik hier gestaan heb.Ó Voor Dara

De Kinne uit Landskouter, waar de Bavodag

deel uitmaakt van een driedaagse met de

vormelingen, was de zangstonde het leukst van

allemaal. ãIk zing graag. Zeker dat liedje van

ãOpen de poorten voor onze koning. Zing jullie

vreugde uit. Hosannah, Hosannah.Ó

Dat lied werd tijdens de slotshow nog eens

gezongen. Voorts bedankt de bisschop als

gastheer van de dag de catechisten voor hun

inzet en vroeg hij de vormelingen ãOf Jezus hen

gezien heeft?Ó. ãJa, klonk het eerst wat

flauwtjes, maar als de bisschop de vraag nog

eens herhaalde, klonk er een veel luidere en

fermere ãJaaaaa!!Ó ãDan moeten wij iets

terugdoenÓ, zei de bisschop en hij stelde voor

om samen het Onzevader te bidden. Om de

Gentenaren ervan te vergewissen dat er zoveel

vormelingen in de stad waren, gooiden alle

aanwezigen allemaal samen hun petjes in de

lucht. Een apotheose die de komende weken en

maanden hopelijk nog in veel hoofden en

harten blijft nazinderen.

Tekst en fotoÕs: Eveline Coppin

Goede VVrijdagwakrijdagwakee (k(kathedrathedraalaal))

VVerantwoorerantwoordelijkdelijke uitgee uitgevver:er: Niels Den Tandt, Nederpolder 24, 9000 Gent

dat nieuws op de hoogte

met deze gloednieuwe

uitgave van onze IeJeeDee.

Jullie kunnen niet alleen

proeven van de vele

activiteiten die gepasseerd

zijn of vooruitblikken op wat

de zomer in petto heeft,

maar zelf ook steeds

slechte gok. Maar wie goed keek, zag ook heel

wat niet-jongeren op het Sint-Baafsplein staan.

Het waren de catechisten, zoÕn 585 in totaal,

die met minstens evenveel enthousiasme als

De show op het Sint-Baafsplein was het slot

van de Bavodag. Dat is een dag voor

vormelingen en hun catechisten die jaarlijks

plaatsvindt in Gent. De vormelingen waren

verdeeld in vier groepen; vandaar ook de vier

soorten kleuren van petjes: rood, oranje, blauw

en groen. Zowel in de Sint-Bavohumaniora

Gent als in het Sint-Lievenscollege vonden er

activiteiten plaats. Zo leerden de kinderen

van mij ligt, weet ik nog niet. Daar moet ik nog

eens over nadenken.Ó

Ook Mauro De Bock vond het een toffe dag.

ãVooral door de spelletjes. Maar ook de

slotshow zal ik onthouden. Als ik later nog eens

in Gent bent, dan zal ik mij zeker nog

herinneren dat ik hier gestaan heb.Ó Voor Dara

De Kinne uit Landskouter, waar de Bavodag

deel uitmaakt van een driedaagse met de

vormelingen, was de zangstonde het leukst van

allemaal. ãIk zing graag. Zeker dat liedje van

ãOpen de poorten voor onze koning. Zing jullie

vreugde uit. Hosannah, Hosannah.Ó

Dat lied werd tijdens de slotshow nog eens

gezongen. Voorts bedankt de bisschop als

gastheer van de dag de catechisten voor hun

inzet en vroeg hij de vormelingen ãOf Jezus hen

gezien heeft?Ó. ãJa, klonk het eerst wat

flauwtjes, maar als de bisschop de vraag nog

De show op het Sint-Baafsplein was het slot

klapten, zich bukten en weer omhoog sprongen



2

NIEUWS VAN DE LOKALE GROEPEN

Hand in hain handnd

Ken je nog de peilers waarop Jokri gebouwd is...:

verwondering, engagement, verbondenheid en geloof.

Deze vier wegwijzers zetten ons op weg tot ontmoeting.

Jezelf ontmoeten, de ander ontmoeten, God ontmoeten... De

verschillende vormen van samenkomen met onze jongeren

is dan ook heel belangrijk om elk van de vier wegwijzers alle

kansen te geven om aan bod te komen.

Toen Jokri Oude Bareel het ÔaanzoekÕ kreeg om een dagje op

weg te gaan met Jokri Aalter, vond iedereen dit een

schitterend idee. Je kent dan wel de volgende stappen:

zoeken naar een datum, zoeken naar een locatie, zoeken

naar een thema, ... Ieder deed zijn deel en zo werd 15

februari een stralende winterdag met als hoofdingredi�nt

elkaar de hand reiken en elkaar ontmoeten.

Voor het thema moesten we eigenlijk niet ver zoeken, je

bekijkt welk evangelie er die zondag gelezen wordt en je

bent vertrokken. In de eucharistie werden we reeds

ÔopgewarmdÕ in het themaÕ Jezus reikt zijn hand uit naar de

uitgestotene van de maatschappijÕ . In het evangelie was de

verstotene een melaatse. JezusÕ boodschap gaat verder dan

de melaatse, Jezus heeft met woord en daad willen

aantonen, doen inzien dat iedere mens meetelt. Dan maakt

ziekte, armoede, huidskleur, job... geen verschil, dan steekt

iedereen naar iedereen de hand uit om de ander te laten

meetellen.

Beide Jokri-groepen zouden elkaar ontmoeten in hartje

Gent. We huurden het buurthuis van het Prinsenhof (een

aanrader trouwens!) Voor de jongeren van de Oude Bareel

begon de dag reeds om 9 uur. Inzingen voor de

gezinsviering, daarna nog even ontspannen in de tuin van de

pastorie en een picknick. De jongeren van Aalter hadden op

zaterdag hun eucharistieviering, hun ontmoetingsdag begon

dus met een treinreisje richting Gent.

Een kennismakingsspel werd het eerste luik van onze

zondagmiddag. Velen kenden elkaar reeds van andere

ontmoetingspunten (de topdag van Jokri, een Taiz�viering,

de ontmoetingsdagen) anderen hadden nog wat namen en

gezichten te leren kennen. We snoepten door wat spelletjes

leden van de andere kant, zodat er een mooie mengeling

ontstond tussen de blauwtjes van Aalter en de groentjes

van Oude Bareel (handig toch zo een trui).

Met gemengde groepen werden we de wereld (de stad)

ingestuurd. Allerhande opdrachten moesten worden

uitgevoerd om naar de juiste bestemming te geraken. (langs

alle kleine steegjes in de buurt van het Prinsenhof, kwam

iedereen uiteindelijk terecht in het Sint-Elisabeth Begijnhof

te Gent. Daar aangekomen werd het volgende deel van het

spel uitgelegd. Iedere groep moest op zoek gaan naar

heiligen. Eveneens aan de hand van opdrachten konden ze

tips verzamelen om de heilige te vinden.

een van de opdrachten was een tekst schrijven over Jokri....

wie erbij was, zal het wel verstaan

De jokri is zeer top

dat zagen we vandaag

want Gent stond op zijn kop

ook al ging de tocht wat traag

We namen heel veel selfies

van vijven aan de muur

en terwijl we dat goed deden

vroeg een oude man ons zuur

Wat zijn jullie van plan met al die bladen aan de borden?

Wat is er van de jeugd van tegenwoordig toch geworden?

We hielden verontwaardigd onze eigen onschuld vast

de oude man liet ons toen gaan, dat was echt zeer gepast

We gaven een bos bloemen aan een onbekende man

Hij sprak dan wel de taal niet maar genoot er toch wel van

We waren voor een paar minuten onze leden kwijt

Ze zochten nog naar vijven en we hadden niet veel tijd

Toen gingen we weer even door

de aankomst is nabij

en zongen allemaal in koor

want Jokri maakt ons blij!

Joris De Meester

We hadden zelf voor de heiligen gezorgd: een briefje met

het leven van heiligen werd her en der verstopt in de buurt

van het Begijnhof. Daar stond in het kort de levensweg van

de heiligen beschreven, met deze schat

moest terug naar de basisplaats (het Begijnhof) gegaan

worden, daar werd iedereen op de rooster gelegd door

allerhande vragen over de betrokken heilige. Bij het

welslagen van de opdracht kreeg ��n persoon van de groep

een kledingstuk aangereikt om begijn te worden. Het telde

dus niet om snel de heilige te vinden en dan snel terug te

keren, nee, je moest weldegelijk moeite doen om inhoudelijk

het leven van de heilige te bestuderen.

Zo werden bekende en minder bekende heiligen onze

tochtgenoot: De heilige Amandina van Schakkebroek, Bavo

van Gent, Christoffel, Dagobert II, Johannes de doper,

Fransciscus Van Assissi, Jozef de Veuster (Pater Damiaan),

Petrus, Paus johannes Paulus II, Jan Berchmans.

Deze heiligen en nog veel meer traden in het voetspoor van

Jezus door eveneens hun hand te reiken naar de

verstotenen van de maatschappij. Ook zij mogen voor ieder

van ons een voorbeeld zijn om ook in ons leven plaats te

geven aan de kwetsbare mens op ons levenspad.

Uiteraard werd er een knabbel en een drankje voorzien Ð

het was zalig in het zonnetje, en de begijntjes kregen ÔvormÕ

met de albe en het kapje zagen ze er al een beetje ÔBegijnÕ

uit. De mensen in de stad vonden het wel aangenaam om

zien. Sommigen stelden de vraag wat we deden, vanwaar

we kwamen... ze wensten ons veel plezier toe.

Rond half 6 trokken we terug naar het buurthuis, daar

kwamen we nog even tot rust bij een bezinning. Verbonden

met elkaar zongen we, lazen we het evangelie, maakten we

tijd voor gebed en stilte.
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Jokri-weetje: ÔÔworstworstelelen meen met GodÕt GodÕ
Met Jokri op weg gaan is ook durven stilstaan bij God.

Het is niet altijd gemakkelijk om een antwoord te geven

welke plaats geloof in jouw leven heeft. Het is niet

vanzelfsprekend om uit te drukken wat God voor jou

betekent. Ook is het niet vanzelfsprekend om te zeggen

welk aspect een moeilijk onderdeel is voor jou op je

geloofsweg.

Toch hebben we er nood aan om er eens bij stil te staan, we

hebben nood om gedachten over God en geloof met elkaar

te delen.

In de activiteit Ôworstelen met GodÕ werd het onderwerp

toegankelijk gemaakt door middel van een aantal op

voorhand gemaakte vragen.

Bij elke vraag kreeg iedereen de ruimte om op een rustige

manier over de vraag na te denken. Daarna werden de

antwoorden en bedenkingen met elkaar gedeeld.

Dit is voor iedereen een verrijkende gebeurtenis. Door te

luisteren naar elkaar ga je zelf ook weer nadenken over het

onderwerp, en kan je nieuwe inzichten krijgen.

Na elke vraag werd er een lichtje aangestoken. Om alles nog

even te laten doordringen werd tussen elke vraag even een

korte ontspanning gelast.

We willen jullie, fan van Jokri even laten delen in wat er zoal

leeft in de harten van onze jongeren.

WWatat isis naarnaar jouwjouw aanaanvvoelenoelen dede mooistemooiste
eigenschapeigenschap vvanan God?God?

¥ luisteren: als je bij niemand terecht kan, dan kan

je wel altijd bij God terecht, als je het stil maakt,

en je praat met God, dan voel je dat er iemand is

die naar je luistert.

¥ vergeving: mensen doen toch heel dikwijls foute

dingen, en toch gaat God niet alles afnemen en

straffen, God gaat je proberen inzicht te geven

hoe het beter kan, God geeft jou nieuwe kansen

omdat hij steeds bereid is te vergeven.

¥ behulpzaam: God gaat altijd op de een of andere

manier mensen bevrijden uit hun gevangenschap

Ð vb. De bevrijding van de Isra�lieten

¥ vrede: Gods boodschap is dat er vrede zou zijn op

de hele wereld

¥ helpende hand: God wil niet dat er mensen

ongelukkig zijn, en gaat altijd mensen zoeken die

bereid zijn om de anderen te helpen (vb. mensen

in armoede, mensen die ziek zijn... God wil dat

altijd oplossen)

¥ God heeft de mensen geschapen, en God heeft

mensen vrijheid gegeven

¥ God gaat zichzelf niet omschrijven, Hij laat de

mens zelf invullen wie Hij is, zo zal de ene mens

God ontmoeten in een andere mens, iemand

anders zal God ontmoeten in de stilte of in de

natuur.

WWelkelk gegevvoeloel associeerassocieer jeje memett God?God?

¥ vertrouwen, bouwsteen, hoop en kracht,

veiligheid, liefde, vriendschap, respect,

rechtvaardigheid, blijheid

WWelkelk vverhaalerhaal oovverer GodGod vindvind jeje hehett mooist?mooist?

¥ Ark van Noah (God zorgt ervoor dat de mens en

iedere diersoort zal blijven bestaan) ,

¥ de verloren zoon, kerstverhaal, barmhartige

Samaritaan, Mozes in het mandje

¥ het scheppingsverhaal (begin van het menselijke

leven),

¥ God die Abraham op de proef stelt (offer van

Jacob) (het vertrouwen dat een mens kan hebben

in God wordt hier heel erg duidelijk, bijna niet te

geloven dat je geloof zo groot kan zijn)

¥ verhaal van Ka�n en Abel (Ka�n doodt Abel, God

gaat Ka�n straffen en hij moet rondzwerven,

tegelijkertijd gaat ook God ervoor zorgen dat Ka�n

beschermd wordt, Ka�n heeft heel veel spijt van

wat hij deed - God geeft mensen de tijd om in te

zien wat er niet goed is)

WWatat wringtwringt jeje aanaan God?God? HHebeb jeje alal memett GodGod
gegewworsteld?orsteld?

¥ God heeft ons geschapen, maar vanwaar komt

God?

¥ In het verhaal van Mozes moeten de deuren van

de Isra�lieten met het bloed van een lam

getekend worden, in alle andere huizen zou de

eerstgeborene moeten sterven (doden is toch

nooit een oplossing voor het kwade in de wereld)

¥ Waarom grijpt God niet in bij alle ellende die

mensen elkaar aandoen. Ook bij de dingen die

fout lopen in onze Kerk.

¥ niet altijd gemakkelijk om te weten waar je een

teken van God ziet: vb. God is aanwezig in de

zachte bries en niet in de storm; in een ander

verhaal is God aanwezig in vuur

WWaaraar nodigtnodigt GodGod mensenmensen vvooroor uit?uit? HHebeb jijjij jeje alal
aangespraangesprokokenen gegevvoeldoeld doordoor God?God?

¥ de blijde boodschap doorgeven: dit is niet

gemakkelijk, omdat we niet goed weten hoe we

dit moeten doen. We weten dat God het goede

wil voor iedereen, en dat wij mensen daar

moeten aan meewerken, maar er is zoveel

verdriet en onrecht in de wereld dat we niet goed

weten hoe we aan de mensen kunnen laten

voelen dat God een goede boodschap heeft voor

heel de wereld.

¥ vrede: God nodigt iedereen van ons uit om ervoor

te zorgen dat er vrede is op de wereld, dat

kunnen we doen door elkaar graag te zien,

verdraagzaam te zijn. We mogen anderen niet

dwingen om iets te doen, maar we kunnen ze

wel op weg zetten om het goede te doen.

¥ wanneer je weet dat er zoveel mensen armoede

hebben, dan wil je toch wel delen van wat je zelf

hebt

¥ op bezoek gaan bij mensen die ziek zijn

¥ boodschappen doen voor mensen die zelf niet

meer buiten kunnen komen

¥ eerlijk zijn in alles wat je doet, zelf ook doen wat

je zegt

Dit was een boeiende avond om eens stil te staan hoe God

een plaats heeft in je eigen leven.

Een van de ontspannen opdrachten was een positieve

eigenschap noteren van de andere aanwezigen, en dit

briefje dan ook afgeven aan de betrokken persoon. Ook dit

gaf stof tot nadenken.

Dank aan allen om jullie bijdrage aan deze boeiende

gesprekken.

Tekst en fotoÕs : Marie-Anne Ryckebosch
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Dit jaar werd voor de 2de keer op rij de goede vrijdagviering van Dendermonde ineengestoken door Jokri. Dit

ging door in de Boonwijkkerk (Sint-Gillis-bij-Dendermonde) onder de vorm van een Taiz�-viering. Er werden

vele liedjes gezongen onder begeleiding van drie van onze leden: Elise, Andreas en Margot. Naar gewoonte

worden er dan tijdens de vrije voorbeden ook kaarsjes aangestoken, waardoor er een hele gezellige sfeer wordt

gecre�erd. Uiteraard stonden we ook stil bij de kruisiging van Jezus. De opkomst was groter dan verwacht, we

waren blij met de aanwezigheid van elke parochie uit het dekenaat. We hopen dat dit initiatief op nog steun

mag rekenen in de toekomst.

Goede vrijdagviering

Jongeren zitten vol met vragen als: Waar komt de aarde vandaan? Hoe kan ik

weten dat God echt bestaat? Waarom is er zoveel ellende in de wereld?

Waar woont God? Wonderen: bestaan die echt? Luistert God naar mij als ik

bid? Wat komt er na de dood? Op deze en vele andere vragen wordt door

deskundigen op een toegankelijke en heldere manier antwoord gegeven.

Bestaat GOD? en andere geloofsvragen is geschreven voor jongeren vanaf

twaalf jaar. Elk hoofdstuk eindigt met een aantal vragen die uitnodigen om

verder na te denken en er thuis, op school, in de jongerenwerking of bij de

catechese over in gesprek te gaan.

A. Biesinger & H. Kohler-Spiegel, Bestaat GOD? en andere geloofsvragen,
Forte, Averbode, 2009.

Tekst en foto : Valerie Godaert

MiddenMidden hehett lelevven,en, dede taaktaak enen opdrachopdrachtt

DieDie aanaan onsons isis toetoevvertrertrouwouwd,d,

WillenWillen wijwij blijvblijvenen bidden:bidden:

OmOm openheidopenheid vvanan hart,hart,

OmOm luisterberluisterbereidheid,eidheid,

OmOm eerlijkheideerlijkheid inin onsons sprsprekeken.en.

OmOm fijngefijngevvoeligheid,oeligheid,
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OmOm meemee dede handenhanden aanaan dede ploegploeg tete slaan,slaan,
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InIn wienswiens naamnaam wijwij samensamen zijn.zijn.
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Burchtse misdienaars op vakantie
InIn dede herfstvherfstvakakanantietie trtrokkokkenen dede misdienaarsmisdienaars uituit
BurBurchchtt samensamen opop vvakakanantie.tie. DezDezee vvakakanantietiewweekeek
wwererdd georgeorganiseerganiseerdd omom henhen uitdrukkuitdrukkelijkelijk tete
dankdankenen vvooroor hunhun inzinzeett inin onzonzee vieringenvieringen ÐÐ
vieringenvieringen memett misdienaarsmisdienaars hebbenhebben tochtoch altijdaltijd nognog
datdat tikjetikje meermeer ÐÐ enen natuurlijknatuurlijk ookook omom henhen tete
stimulerstimulerenen omom dezdezee wwegeg vvererderder tete gaan.gaan. HHeett
wwererdd eeneen aangenameaangename vvakakanantietietijd,tijd, zzoalsoals blijktblijkt uituit
vvolgendolgend vverslag.erslag.

Op maandag was het om 13.00 u. verzamelen geblazen op

het Kerkplein in Burcht. Daar werd de bagage in onze twee

autoÕs gepropt Ð het paste net Ð en gingen we de baan op.

Uiteraard moesten we de file aan de Kennedytunnel

trotseren, maar in minder dan ��n uur bereikten we onze

bestemming in het Ôverre NederlandÕ, net over de grens in

Oosterhout (bij Breda) in vakantiepark ÒDe KatjeskelderÓ

(een streepje reclame moet kunnen, nietwaar). We waren

zelfs te vroeg, we moesten nog even wachten voor we in

onze bungalow konden.

Toen dat wel kon, installeerde elk zich in zijn/haar kamer en

werden inkopen gedaan Ð dat kon er echt niet meer bij in

onze wagens en dus dienden we dit allemaal daar te kopen.

Dan was er tijd voor een verkennende wandeling of een

zwempartijtje. Daarna bereidden we samen de maaltijd

(spaghetti bolognaise) en verorberden we die ook. We

eindigden de dag met een spelletje cluedo, maar dan

aangepast voor misdienaars: ze dienden daarvoor in teams

de donkere avond op het domein te trotseren. Hun

zoektocht moest bovendien in stilte gebeuren, want er

dwaalden twee geesten rond die reageerden op geluid en

een team strafpunten konden bezorgen (ok�, een trucje van

ons om de stilte voor de andere vakantieparkgangers wat te

bewaren Ð we geven het eerlijk toe). We eindigden de dag

met de voorstelling van de Romereis en andere initiatieven

voor misdienaars, om alvast vooruit te kijken. De dag

helemaal afsluiten deden we met een gebed in de

avondsluiting rond een brandende kaars. Het was

verbazingwekkend snel stil op de kamers (of onze

misdienaars hebben toch goed kunnen doen alsof).

Dinsdag kondigde zich heel snel aan Ð op de ene kamer al

wat sneller dan op de andere Ð maar om 8.00 u. zat

iedereen aan de ontbijttafel. De magen werden goed gevuld,

want het beloofde een intensieve dag te worden. Er stond

namelijk een dagje Efteling op het programma. Dit pretpark

lag op 20 minuutjes rijden van onze verblijfplaats, dus dat

konden we echt niet overslaan. Van de ene attractie naar de

andere attractie hollen, een stukje fruit of een koekje eten,

weer een achtbaan, lunchpauze, het sprookjesbos en hup,

weer de snelle toer opÉ We sloten onze dag Efteling af met

de schitterende show Aquanura waar we met open monden

op stonden te kijken. Dan was het tijd om terug naar onze

bungalow te rijden. Na enig oponthoud (een gps leidt je

soms ook langs foute wegen) kwamen we in onze bungalow

aan en lieten we de pizzaÕs aanrukken. Onze avontuurlijke

dag had blijkbaar voor heel wat eetlust gezorgd, want alle

elf pizzaÕs waren op! We eindigden de dag op een rustige

manier met enkele gezelschapsspelletjes en uiteraard de

avondsluiting. Het was zo mogelijk nog sneller stil op de

kamers dan de avond ervoor. Op naar de volgende dag.

Woensdag werd doelbewust wat minder hectisch

aangepakt. De dag startte een half uurtje later dan de vorige

dag met het ontbijt. In de voormiddag kregen onze

misdienaars een opdracht die ze moesten uitvoeren op het

domein, dat voor de gelegenheid dienst deed als ÔstadÕ voor

een ÔstadsspelÕ. We speelden het IJD-spel Ongelooflijk en

deden hen hierdoor stilstaan bij wonderbaarlijke dingen en

gebeurtenissen die toch zomaar kunnen. Na de lunch was er

wat vrije tijd Ð noem het gerust platte rust Ð en daarna

werd een soort schrijfgesprek gevoerd, wat de

groepsbinding alleen maar ten goede kwam. Na het

vieruurtje, of beter het halfvijfje, ging wie dat wilde

zwemmen en wie dat niet wilde ÔmochtÕ meehelpen bij het

voorbereiden van de maaltijd: kip met appelmoes en

aardappelen. En of het smaakteÉ Na het afruimen startte

een filmvertoning op groot scherm Ð even onderbroken voor

een korte late night snack. De inhoud van de film ÔBruce

AlmightyÕ zou ook de volgende dag nog dienst doen. Om

22.00 u. was er dan weer de avondsluiting en daarna deed

een verkwikkende nachtrust weer haar intrede in onze

bungalow.

Donderdag werd een bijzondere dag, want we mochten een

speciale gast verwelkomen: onze pastoor had de hele

afstand tot in Oosterhout afgelegd en nog v��r 10.00 u. Ð

na ons ontbijt Ð konden we hem gaan halen aan de receptie

van het domein. Hij ging meteen mee op onze eerste

activiteit van de dag: een geloofswandeling op de

nabijgelegen Vrachelse Heide. Het thema van de wandeling

werd ge�nspireerd door de film die we de avond ervoor

gezien hadden. In verschillende gespreksrondes Ð elke keer

met een andere begeleider (waarbij we onze pastoor

meteen inschakelden) Ð werkten we telkens met andere

vragen vanuit dat thema: ÒWat zou je doen, mocht je ��n

dag God zijn?Ó, ÒWelke dromen kan je zelf realiseren?Ó, ÒWat

is dan de taak van God?Ó enzovoortÉ Het werd een lange

wandeling Ð op twee uur leg je wel een eindje af Ð maar we

hebben er toch veel deugd aan gehad, zo bleek uit de

reacties achteraf. Dan was het tijd voor de lunch. Na de

lunch was er even pauze en speelden enkelen een kaartspel

(en ja hoor, onze pastoor begon meteen te winnen met dat

spel, dat hij 10 minuten daarvoor nog niet eens kende). In

het eerste echte deel van de namiddag was het Ò��n tegen

allenÓ of eerder Òvier tegen zevenÓ. Onze misdienaars kregen

20 opdrachten te vervullen (zoals 15 minuten zwijgen, een

blad volkleuren met een balpen, een kaartenhuisje maken

van drie verdiepingen, 200 meter haasje over springen of

honderd knopen leggen in een touw). De prijs die ze konden

winnen, was een extra zwempartij, nog voor we naar huis

zouden vertrekken. Moet het gezegd worden dat ze met

glans slaagden in hun opdrachten? Na dit spel was er

opnieuw een fruitig vieruurtje en dan volgde een zwempartij

(en een dutje voor onze pastoor). Ondertussen werden

pannenkoeken gebakken, die na het zwemmen vlotjes naar

binnen werden gewerkt (vermoedelijk zijn zelfs enkele

eetrecords gebroken). Na het avondmaal wandelden we

naar de parking van het domein om onze pastoor uit te

zwaaien. En dan gingen we op weg naar onze

avondactiviteit: een uurtje bowlen. Terug in de bungalow

werd er nog even teruggeblikt op onze midweek. De dag

werd uiteraard afgesloten met onze avondsluiting.

Vrijdag begon vroeg, te vroeg voor sommigen, maar

uiteraard moest alles opgeruimd worden en dat vraagt tijd.

Na het ontbijt was het dan ook even hectisch, maar we

hebben de bungalow tijdig verlaten. En dan was het tijd voor

de prijs die onze misdienaars de dag ervoor gewonnen

hadden: een extra zwempartijtje. Iets voor de middag

verlieten we het park en reden we terug naar huis, uiteraard

met enkele files in het rijprogramma. Alle misdienaars werd

thuis afgezet. We hebben allemaal van onze vakantie

genoten, want als de vaakst opklinkende vraag op het einde

is: ÒDoen we dat nog eens in Kerstvakantie?Ó, dan weet je

dat het heel goed zatÉ

Tekst en foto's: Jeremi Van Gorp

zwaaien. En dan gingen we op weg naar onze

avondactiviteit: een uurtje bowlen. Terug in de bungalow

werd uiteraard afgesloten met onze avondsluiting.

Vrijdag begon vroeg, te vroeg voor sommigen, maar

uiteraard moest alles opgeruimd worden en dat vraagt tijd.

opnieuw een fruitig vieruurtje en dan volgde een zwempartij

(en een dutje voor onze pastoor). Ondertussen werden

pannenkoeken gebakken, die na het zwemmen vlotjes naar

binnen werden gewerkt (vermoedelijk zijn zelfs enkele

eetrecords gebroken). Na het avondmaal wandelden we

Oosterhout (bij Breda) in vakantiepark ÒDe KatjeskelderÓ

(een streepje reclame moet kunnen, nietwaar). We waren

zelfs te vroeg, we moesten nog even wachten voor we in

onze bungalow konden.

Toen dat wel kon, installeerde elk zich in zijn/haar kamer en

werden inkopen gedaan Ð dat kon er echt niet meer bij in

onze wagens en dus dienden we dit allemaal daar te kopen.

Dan was er tijd voor een verkennende wandeling of een

zwempartijtje. Daarna bereidden we samen de maaltijd

(spaghetti bolognaise) en verorberden we die ook. We

eindigden de dag met een spelletje cluedo, maar dan

aangepast voor misdienaars: ze dienden daarvoor in teams

de donkere avond op het domein te trotseren. Hun

zoektocht moest bovendien in stilte gebeuren, want er

dwaalden twee geesten rond die reageerden op geluid en

een team strafpunten konden bezorgen (ok�, een trucje van

ons om de stilte voor de andere vakantieparkgangers wat te

misdienaars een opdracht die ze moesten uitvoeren op het

domein, dat voor de gelegenheid dienst deed als ÔstadÕ voor

een ÔstadsspelÕ. We speelden het IJD-spel Ongelooflijk en

deden hen hierdoor stilstaan bij wonderbaarlijke dingen en

gebeurtenissen die toch zomaar kunnen. Na de lunch was er

wat vrije tijd Ð noem het gerust platte rust Ð en daarna

werd een soort schrijfgesprek gevoerd, wat de

groepsbinding alleen maar ten goede kwam. Na het

vieruurtje, of beter het halfvijfje, ging wie dat wilde

zwemmen en wie dat niet wilde ÔmochtÕ meehelpen bij het

voorbereiden van de maaltijd: kip met appelmoes en

aardappelen. En of het smaakteÉ Na het afruimen startte

een filmvertoning op groot scherm Ð even onderbroken voor

een korte late night snack. De inhoud van de film ÔBruce

AlmightyÕ zou ook de volgende dag nog dienst doen. Om

voorbereiden van de maaltijd: kip met appelmoes en
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een filmvertoning op groot scherm Ð even onderbroken voor

een korte late night snack. De inhoud van de film ÔBruce

AlmightyÕ zou ook de volgende dag nog dienst doen. Om

een filmvertoning op groot scherm Ð even onderbroken voor

een korte late night snack. De inhoud van de film ÔBruce

AlmightyÕ zou ook de volgende dag nog dienst doen. Om

vieruurtje, of beter het halfvijfje, ging wie dat wilde

zwemmen en wie dat niet wilde ÔmochtÕ meehelpen bij het

voorbereiden van de maaltijd: kip met appelmoes en

aardappelen. En of het smaakteÉ Na het afruimen startte

een filmvertoning op groot scherm Ð even onderbroken voor

een korte late night snack. De inhoud van de film ÔBruce

AlmightyÕ zou ook de volgende dag nog dienst doen. Om

22.00 u. was er dan weer de avondsluiting en daarna deed

een verkwikkende nachtrust weer haar intrede in onze

bungalow.

Donderdag werd een bijzondere dag, want we mochten een

opnieuw een fruitig vieruurtje en dan volgde een zwempartij

(en een dutje voor onze pastoor). Ondertussen werden

pannenkoeken gebakken, die na het zwemmen vlotjes naar

binnen werden gewerkt (vermoedelijk zijn zelfs enkele

eetrecords gebroken). Na het avondmaal wandelden we

naar de parking van het domein om onze pastoor uit te

zwaaien. En dan gingen we op weg naar onze

avondactiviteit: een uurtje bowlen. Terug in de bungalow

werd er nog even teruggeblikt op onze midweek. De dag

werd uiteraard afgesloten met onze avondsluiting.

Vrijdag begon vroeg, te vroeg voor sommigen, maar

uiteraard moest alles opgeruimd worden en dat vraagt tijd.

Na het ontbijt was het dan ook even hectisch, maar we

hebben de bungalow tijdig verlaten. En dan was het tijd voor

de prijs die onze misdienaars de dag ervoor gewonnen

hadden: een extra zwempartijtje. Iets voor de middag

verlieten we het park en reden we terug naar huis, uiteraard

met enkele files in het rijprogramma. Alle misdienaars werd

groepsbinding alleen maar ten goede kwam. Na het

vieruurtje, of beter het halfvijfje, ging wie dat wilde

zwemmen en wie dat niet wilde ÔmochtÕ meehelpen bij het

voorbereiden van de maaltijd: kip met appelmoes en

aardappelen. En of het smaakteÉ Na het afruimen startte

groepsbinding alleen maar ten goede kwam. Na het

vieruurtje, of beter het halfvijfje, ging wie dat wilde
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