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 BAVO - EEN INSPIREREND 
IDEAAL

Bavo was een rijke jongeling die 
graag ging jagen en die in mooie 
kleren rondliep en een weelderig 
leven leidde. Zij naam was Allowin 
en hij huwde jong met Adilia, 
een mooie jonge vrouw. “Nu pas 
ben ik gelukkig.”, zei hij tegen zijn 
vader, de hertog. De toekomst van 
deze edelman met zijn edeldame 
zag er goed uit. Maar het noodlot 
sloeg toe. Adilia werd ziek en 
stierf. Plots was Allowin helemaal 
alleen en troosteloos. Onvoorzien 
kwam abt Amandus langs bij de 
begrafenis. Amandus was de 
stichter van de Sint-Pietersabdij. 
Bij de abt vond Allowin later troost 
en tenslotte verliet hij het kasteel 
om bij Amandus in te trekken in 
het klooster. Daar leefde hij verder 
en nam hij de naam ‘Bavo’ aan, wat 
betekent:  ‘de geliefde’. Zijn kroon 
legde hij aan het altaar, zijn zwaard 
aan de voeten van het kruis, zijn 
valk liet hij vliegen.
 
Van edelman tot monnik, voor 
God en voor de gemeenschap van 

de broeders zou hij leven. Later 
trok hij zich terug in een kleine 
grot in Mendonk en stierf als een 
heilige kluizenaar. Dit beeld van de 
‘bekeerling’ willen we meedragen 
bij het vormsel. We keren ons 
naar Christus, om van Hem uit te 
vertrekken naar onze wereld.

 HAPPENING

In de eerste jaren van de Bavodag 
keken de vormelingen in de 
kathedraal naar een filmpje over 
Bavo. Bij het vormsel kregen ze 
allemaal een boekje: “Van Allowin 
tot Bavo”. We begonnen de dag op 
het Sint-Pietersplein, met zang 
en muziek, en we besloten de dag 
ook daar. Activiteiten 
van catechese, zang, 

spel in het Zuidpark en gebed in 
de kathedraal zorgden er voor dat 
we in dichte drommen door de 
straten van de stad Gent trokken 
met rode, blauwe, oranje en groene 
petten op. Het aantal volwassen 
vrijwilligers groeide jaar na jaar 
aan, met ontbijt eerst in de Sint-
Pieterkerk, later in de refter van het 
Sint-Lievenscollege. De slotviering, 
met een indrukwekkende 
catwalk, trok alle aandacht van 
de voorbijgangers. Deze afsluiting 
kreeg doorheen de jaren wel eens 
een andere vorm, maar de spirit 
bleef.   

En ’s avonds, ja ’s avonds is ook 
altijd bijzonder goed geweest! De 
vrijwilligers worden uitgenodigd 
in het bisschopshuis. Voor het 
welkom zorgt een grote tafel 
waar wijn, cola en fruitsap op 
hen wachten. Daarna volgt een 
heerlijk warm avondmaal, met de 
nodige muzikale begeleiding. Daar 
ontmoeten tevreden vrienden 
elkaar na een heel lange dag intens 
samenwerken. Daar worden ook de 
organisatoren bedankt, want die 
hebben wel een heel jaar aan de 
voorbereiding gewerkt. Dank u wel 
IJD Gent, JOKRI en alle vrijwilligers!
 
Bijzonder indrukwekkende 
momenten kan ik noemen. De 
zangstonden maakten de sfeer. 
De catwalks sloten feestelijk af. 
De catechese, de getuigenissen 
en het gebedsmoment zorgen 
voor diepgang. De sms-en naar 
God werden op groot scherm 
geprojecteerd tot vreugde van 
iedereen. Het feestelijke slot is de 
apotheose van de dag. Het mooiste 
(tot op vandaag) is wel dat van 

2013 geweest toen zo 
maar even 3 miljoen 

rode blaadjes neerdwarrelden in de 
kathedraal als teken van de komst 
van de heilige Geest over de jonge 
vormelingen. Dank u wel kuisploeg 
daarna!

DANKBAAR

De Bavodag is unieke kerkervaring. 
Een echte intergenerationele 
kerkdag dus. IJD en JOKRI 
bereiden de weg, de vormelingen 
engageren zich, de catechisten zijn 
alomtegenwoordig, de vrijwilligers 
komt men overal tegen in hun wit 
jasje met op de rug het BAVO-
logo, en de bisschop mag op zoveel 
mogelijk plaatsen gastheer én 
deelnemer zijn! 
 
We zijn de stad zeer dankbaar voor 
de logistieke steun en de politie 
voor hun begeleiding. Een bijzonder 
dankwoord aan de catechisten die 
de jongeren naar Gent brengen en 
aan de vrijwilligers die de hele dag 
paraat staan, maar vooral…. veel 
dank aan de vormelingen en hun 
ouders. Prachtig!

+ Luc Van Looy
Bisschop van Gent, 

de stad van Bavo.

Foto’s: IJD met dank aan 
Selina De Maeyer, Walter Van den 

Bussche en Marjan Verhulst

10 JAAR 
BAVODAG

Wie feest viert, moet 
terug naar de bron. De 
Bavodag is niet zo maar 
ontstaan. De catechisten 
zullen zich wel 
herinneren dat er twee 
dagen georganiseerd 
werden in het Sint-
Bavohumaniora. Een 
zaterdag en een zondag 
met telkens zowat 
800 vormelingen en 
catechisten. Dat heette 
toen ‘vormelingendag’. 
Dat was in handen 
van Jokri en de dienst 
catechese van het 
bisdom. Toen kwam de 
vraag: waarom niet méér 
vormelingen uitnodigen 
op één superdag?
 
Maar er was nog meer. 
Een kind krijgt een 
naam en een naam 
staat symbool voor een 
ideaal. De combinatie 
van de patroon van het 
bisdom en de wens om 
een streefdoel mee te 
geven aan de jongeren 
bracht ons op het idee 
van de heilige Bavo. Dus 
maar aan de slag om te 
zoeken wie die heilige 
eigenlijk wel was, en 
hoe we die aan onze 
jongeren zouden kunnen 
voorstellen op een 
eigentijdse wijze.

Bavodag al 10 jaar lang 
een unieke kerkervaring
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10 JAAR BAVODAG 

Bavodag 2016 - De cijfers

De eerste BAVODAG vond plaats in 2007. Op 
13 februari waren we dus toe aan de tiende 
editie. Maar wie weet nog hoe de Bavodag 
is ontstaan en wat er aan vooraf ging? En 
hoe begin je daar aan: één dag organiseren 
in Gent-centrum voor enkele duizenden vor-
melingen en hun catechisten? Wat speelt er 
zich allemaal af achter de schermen?... We 
vroegen het aan pioniers Hugo Depaepe en 
Dirk Goossens. We spreken met hen in de 
statige nieuwe ruimte van het Catechetisch 
Documentatiecentrum in het Sint-Baafshuis. 
Ook Leen, de echtgenote van Hugo, schuift 
mee aan.

Hugo: Alles begon eigenlijk nog veel 
vroeger en wel in het jaar 2000 met de 
vormelingendagen in Sint-Bavohumaniora. 

Hans Vandenholen, toen directeur van de 
dienst parochiecatechese en proost van 
JOKRI, nam het initiatief. In één weekend 
werd tweemaal een vormelingendag 
georganiseerd. Op zaterdag en op zondag 
ontvingen we telkens zo’n 800 deelnemers 
in de Groenzaal van Sint-Bavo en in de 
klassen voor een geanimeerd programma 
en een stevige catechese rond een Bijbels 
onderwerp.

Dirk: Zo herinner ik me nog de vormelingen-
dag met als thema “Bouwen op de rots”. Die 
startte met een onvergetelijk en spectaculair 
filmpje. Winand Delporte was de leverancier. 
De groepen knutselden doorheen de dag op 
een groot kartonnen bord. Die borden namen 
ze mee naar huis en die kregen een plaats in 
de parochiekerk.

Leen: Ik zorgde voor de catering en als ver-
pleegkundige stond ik in voor de medische 
zorgen. Als je nu bedenkt dat we die vor-
melingendagen organiseerden met zo’n 25 
vrijwilligers. Dat waren allemaal JOKRI-bege-
leiders die vanuit de Ontmoetingsdagen ver-
stand hadden van organiseren. We vormden 
een hechte ploeg. Toen al begonnen we ook 
met een stevig ontbijt. 

SNEEUWBALLENGEVECHT

En toen kwam bisschop Luc Van Looy….

Dirk: Zijn entree zullen we nooit vergeten. 
Dat was in 2004 en het had die zaterdag ge-
sneeuwd. En niet zo’n klein beetje… sommige 
groepen zijn er gewoon niet geraakt die dag. 
En het eerste wat de bisschop deed, was een 
stevig sneeuwballengevecht beginnen met 
de vormelingen!

Hugo: Al snel kwam hij met het idee: “Waarom 
zouden we niet proberen één dag te organi-
seren op verschillende locaties in het centrum 
van Gent? Dan kunnen we veel meer vorme-
lingen bijeen brengen en kunnen we ook echt 
onze aanwezigheid tonen in de stad.”
En zo geschiedde…

Dirk: Inderdaad. We wisten echt niet waaraan 
we begonnen. Pieter Nolf en ook zuster Lies 
De Soete zorgden mee voor de organisatie. 
Koen Eylenbosch, die gedurende enkele jaren 
vanuit IJD de BAVODAG coördineerde, was 
toen al een trouwe vrijwilliger. We hebben 
nog bijna 5000 deelnemers gehad en onge-
veer 600 catechisten. Cijfers om van te dui-
zelen…

Welke logistieke problemen stelden zich bij 
die eerste editie? 

Hugo: Het organiseren van de verplaatsingen! 
Man, man,… daar heb ik wakker van gelegen! 
Hoe verplaats je in het centrum van Gent 
groepen van meer dan 1000 kinderen zonder 
dat ze elkaar hinderen en op zo’n manier dat 
het veilig is? Het uitstippelen van die routes, 
het overleg met de stadsdiensten, … ik zal 
het allemaal niet licht vergeten. We moesten 
grote ‘verplaatsingsploegen’ samenstellen en 
zagen ons aantal vrijwilligers stijgen van 25 
naar bijna 200!

Dirk: Dat was niet het enige logistieke pro-
bleem, Hugo. Herinner je je nog hoe we het 
volume WC-papier bepaalden dat we dachten 
nodig te hebben? (Hugo schudt neen en heeft 
dat probleem blijkbaar verdrongen…). We 
hebben dat gedaan door het aantal velletjes 
te tellen per rol en door de rollen te wegen!

Hugo: Er waren nog andere heroïsche dingen: 
voldoende afgedankt voltapijt vinden in Flan-
ders Expo om de Sint-Annakerk vol te leggen 
voor het zangmoment bijvoorbeeld of een 
nachtwacht organiseren bij het materiaal op 
het Sint-Pietersplein,…

SMAAK KRIJGEN

Waarin bestaat voor jullie de waarde van de 
BAVODAG?

Dirk: Ik denk soms: het is misschien belang-
rijker voor de catechisten dan voor de vorme-
lingen. De vormelingen vragen niet echt naar 
die grote aantallen. Maar voor de catechisten 
is het een ware  bemoediging! We staan niet 
alleen. Het is een echte kerkdag geworden. 

Hugo: … en vergeet niet die bijna 200 vrij-
willigers. Dat ze ‘s avonds uitgenodigd zijn 
in het bisschopshuis voor een bedankings-
feest, betekent zoveel voor hen: jong en oud! 
Maar natuurlijk gaat het toch allereerst om de 
vormelingen zelf. Ik zie het zo: zij krijgen de 
boodschap mee dat ze geroepen zijn om het 
geloof te ontdekken, er smaak in te krijgen 
en er over te vertellen aan anderen. Dat is en 
blijft de kern.

Die vormelingendagen, in welke formule 
dan ook, betekenen veel voor Hugo, Leen 
en Dirk. Dat merk ik in het nagesprek bij 
een lekkere pizza. En dat geldt zeker ook 
voor alle andere pioniers en steunpilaren. 
Eén anekdote moet Hugo nog kwijt: “Op een 
keer vroegen voorbijgangers me of er een 
betoging bezig was van de socialistische 
vakbond omdat er allemaal mensen voor-
bijkwamen met rode petjes. Gelukkig kwam 
toen ook de groep met de groene petjes aan 
op het plein…” Of het nu een rood, groen, 
blauw of oranje petje is:

Pet af voor de pioniers!

Tekst: Peter Malfliet
Foto’s: IJD en Eveline Coppin

3278 flesjes water

3114 wafeltjes

3114 tochtboekjes

2624 vormelingen

776 rode petjes

781 oranje petjes

780 blauwe petjes

777 groene petjes

490 catechisten en

begeleiders

164 vrijwilligers

150 nadarhekkens

35 dekenaten

1 bisschop

1 Bavo

1 Christus

De pioniers van 
de Bavodag

2016

2007
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35 dekenaten

1 bisschop

1 Bavo

1 Christus

BEZIELER JEAN VANIER

Jean Vanier werd geboren in 1928 in Canada. In 1950 besloot 
hij zijn leven een andere richting te geven en op zoek te gaan 
naar een plaats waar hij de kern van het Evangelie kon beleven. 
Hij verliet dan ook de Canadese marine, waar   hij toen officier 
was, om  filosofie te gaan studeren in Frankrijk. Hij behaalde 
het Doctoraat in de Wijsbegeerte. In Frankrijk kwam hij in 
contact met Père Thomas Philippe, een pater Dominicaan, 
die zijn spiritueel leidsman werd. Samen bezochten ze een 
aantal psychiatrische instellingen waar mensen met een 
mentale handicap verbleven, bij gebrek aan een andere 
opvangplaats. Ze werden zo diep geraakt, dat Jean Vanier in 
1964 besloot om samen te gaan wonen met Raphaël Simi en 
Philippe Seux, in een klein huisje te Trosly (bij Parijs). De eerste 
Arkgemeenschap was geboren.
In de jaren ’60 werd Jean Vanier op verschillende plaatsen 
uitgenodigd om te getuigen over zijn levenskeuze. Op die 
manier werden veel jonge mensen bewogen en kwamen ze 
een tijdje meeleven in De Ark te Trosly. Die jongeren trokken 
na hun Ark-belevenis terug naar huis, soms in een ander land. 
Sommigen vertrokken met de droom om op die andere plaats 
ook een Arkgemeenschap te beginnen. En wat nooit gepland 
was, werd spontaan realiteit: in het begin van de jaren ’70 
ontstonden nieuwe Arkgemeenschappen over de hele wereld.
Ondertussen zijn er 139 Arkgemeenschappen, waar in 
totaal een paar duizend mensen samenwonen in dezelfde 
geest. Want de basisfilosofie van Jean Vanier blijft voor alle 
gemeenschappen de bron van leven en eenheid. Jean Vanier 
woont nog steeds in de Arkgemeenschap van Trosly. 

WONEN IN DE ARK

Wonen in De Ark is kiezen voor een vrij actief leven. Voor ons 
huis gebruiken we het Franse woord ‘foyer’. Het roept het 
warme beeld op van een plaats met open haard. Het huis is 
van zijn bewoners. Iedereen heeft een eigen kamer naar eigen 
smaak ingericht en ook onze logeerkamer is druk bezet. 
We brengen veel tijd door in de leefruimten: keuken, eetkamer, 
living, eventueel TV-kamer en stille ruimte. Ze zijn het hart van 
de foyer. Iedere week is er een foyeravond: een moment voor 
ons om te plannen, om te luisteren en om te vertellen over 
wat we denken en voelen.
We vormen een thuis voor elkaar. Ieder helpt mee in het 
huishouden zoals in een gezin, maar dan zonder ouders en 
zonder kinderen. De Ark is ook een plaats van geborgenheid. 
Het is een veilige plek; niet enkel fysisch, maar ook affectief. Je 
mag er zijn, je kan er iets betekenen voor een ander.
Tuurlijk maken we wel eens ruzie met elkaar. Toch zal je een 
Arkhuis herkennen aan de vreugde die we beleven aan het 
samen zijn. Gaandeweg leren we elkaar heel goed kennen. We 
doen wel eens zot en maken graag plezier met elkaar.

WERKEN GEEFT ZIN AAN HET LEVEN

Werken geeft structuur in je leven. Je krijgt een gezonde 
afwisseling van inspanning en ontspanning. Doorheen je werk 
ervaar je dat je iets kan en dat je van betekenis kan zijn voor 
anderen. Werk geeft je een zinvol leven.
Tijdens het werk deel je het leven van elke dag en leer je elkaar 
kennen. Daardoor ontstaat een persoonlijke band tussen de 
mensen met en zonder verstandelijke beperking. Die band 
geeft een warme kleur aan wat je doet en wie je bent. Je wordt 
100% mens.

Overdag gaan alle mensen met een beperking werken. 
Sommigen werken buitenshuis, anderen in de atelierwerking 
van De Ark, nog anderen werken in het huis. We kijken wat voor 
iedereen haalbaar is en waar hij het beste kan bij aansluiten. 
In De Ark wonen en werken ook assistenten. Eén assistent 
is verantwoordelijk voor de dagbesteding en werkt vooral 
overdag, de anderen zijn er hoofdzakelijk in de ochtend- en 
avonduren en in ‘t weekend. Sommige assistenten wonen 
evenwel niet in De Ark, maar hebben hun huis(gezin) ergens 
anders. Zij draaien mee in de dagdagelijkse werking van De 
Ark. Doorheen hun werk in De Ark Gent delen ze het leven 
met de mensen met een beperking en de andere assistenten. 
In De Ark Gent proberen we te werken aan een aangename 
werksfeer. We nemen dan ook uitgebreid de tijd om te horen 
hoe het gaat met de ander. We evalueren regelmatig ons werk 
samen en sturen bij indien nodig.

DE DEUR STAAT ALTIJD OPEN

We zijn een open huis waar vaak volk over de vloer komt. 
Buren en vrienden springen zomaar binnen om een kopje 
koffie te drinken. We vinden het fijn dat zoveel mensen zich bij 
ons thuis voelen. Bij ons ben je altijd welkom!

Meer info via www.arkgent.be 

OVER DE ARK

Mensen ondersteunen door hen met anderen te verbinden. De Ark heeft in 
Vlaanderen meer dan 40 jaar ervaring met dit ‘community-based’ werken. 
Wij maken deel uit van een wereldwijd netwerk van gemeenschappen waar 
mensen met een beperking voor 100% meetellen. In De Ark Gent wonen een 
10-tal mensen met en zonder verstandelijke beperking. In een vleugel van 
de Oude Abdij in het hartje van Drongen delen we het leven van elke dag. 

100% mens in De Ark Gent

Bij ons tellen mensen met een verstandelijke beperking voor 100% mee. Ieder heeft zijn inbreng. Zo delen we het leven 
van elke dag. De persoonlijke band die tussen ons groeit, geeft een warme kleur aan wat we doen en wie wij zijn. Dat 
werkt aanstekelijk. Zin om mee te doen?

Sammy (bewoner) en Sabine (assistente) in De Ark 
Gent ontmoetten Jean Vanier.

“De Ark, dat is samenleven van mensen met en zonder 
verstandelijke beperking. Nu ja, eigenlijk zijn we alle-
maal tussen de twee. De Ark, dat is mijn thuis. Ik wil 
de liefde en de warmte geven aan mijn vrienden van De 
Ark en van IJD.”  

Willem

“Ik werk graag in het houtkot. We hebben samen dit ate-
lier van nul opgestart. Geert heeft als net afgestudeerde 
jongere alles kunnen ontdekken. Hij heeft het toegelaten 
dat ik hem van alles mag leren. Hij is echt klaar om te 
leren zelfstandiger te zijn. Ik geniet daarvan.”

Nadine, assistente in de dagbesteding,
samen met Geert in het houtkot
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10 jaar Bavodag in beeld

TERUGBLIK BAVODAG

Inhoudelijke input tijdens het catechesemoment

Bisschop Luc Van Looy, deelnemer en gastheer van de Bavodag

Samen bidden, zingen en luisteren
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TERUGBLIK BAVODAG

Samen spelen

Samen afsluiten

Vrijwilligers voor en achter de schermen
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Animatie en spektakel 
van circusplaneet tijdens 
jubileum Bavodag

OVER CIRCUSPLANEET

Circusplaneet, het Gentse Circusatelier, geeft 
al 20 jaar circuslessen aan kleuters, kinderen, 
jongeren, ouders, fans, artiesten, mensen, 
onmensen, halfgoden... in Gent en Merelbe-
ke. Sommigen van hen komen al jaren en zijn 
ondertussen echte circusartiesten geworden 
die hun kunsten graag tonen aan een publiek. 
Het begon in 1996 toen een aantal mensen 
uit de omgeving van Gent droomden van een 
plek waar kinderen, jongeren en jongvol-
wassen hun eigenzinnige, creatieve levens-
lust konden botvieren. Bij aanvang wist cir-
cusplaneet zo’n 80 leden te bekoren. Naast 
multidisciplinaire circuslessen werden er 
gaandeweg ook lessen voor gevorderden en 
specialisatiegroepen opgestart. Vandaag telt 
circusplaneet meer dan 700 leden die via het 
jeugdwerkinitiatief in een open en gezellige 
sfeer verschillende circustechnieken kunnen 
ontdekken en aanleren.

CIRCUSKERK

Gent is een stad met een rijk circusverleden. 
Met de verkoop van de kerk van Malem op 6 
februari 2015 aan Circusplaneet begon een 
nieuw hoofdstuk in die geschiedenis. Circus-
planeet was sinds 2009 op zoek naar een 
nieuwe locatie. Daarbij was de herbestem-
ming van een kerkgebouw één van de moge-
lijke pistes. Kerkgebouwen zijn namelijk hoog 
en circus heeft nu eenmaal hoogte nodig. 
Kerken zijn ook inspirerende plekken en dra-
gen een geschiedenis van maatschappelijk 
engagement en gemeenschapsvorming. Een 
engagement dat ook de werking van circus-
planeet typeert en dat de jeugdwerkorgani-
satie graag wil verderzetten. De circuskerk in 
Gent biedt daartoe alle kansen.  

Vertrouwen 

Henri Nouwen (°1932 - †1996) was een Nederlandse katholieke pries-
ter van het Aartsbisdom Utrecht, hoogleraar aan diverse universiteiten 
in de Verenigde Staten en schrijver van christelijke boeken. Na een ont-
moeting met Jean Vanier, stichter van de Ark, ging Nouwen aan de slag 
als pastor in een Arkgemeenschap in Canada. De bewuste keuze om sa-
men te leven met mensen met een beperking en de zorg voor hen op 
te nemen, resulteerde voor de schrijver in een hechte vriendschapsband 
met de bewoners. Minder bekend was evenwel de opmerkelijke fascina-
tie van Nouwen voor een trapeze act in het circus waarover hij schreef in 
zijn boek ‘Met de dood voor ogen’ (1995, Lannoo).

DE SPRINGER EN DE VANGER

Ik wil een verhaal vertellen over ‘The Flying Rodleighs’. Dit zijn 
trapezeartiesten die optreden in het Duitse circus Simoneit-Barum. 
Toen ik dit circus voor het eerst in Freiburg zag, raakte ik zo onder 
de indruk van hun luchtacrobatiek dat ik me in de pauze aan hen 
voorstelde als een van hun grote fans. Ze nodigde mij uit bij hun 
training, gaven me vrijkaartjes, boden mij een maaltijd aan en stelden 
voor dat ik in de nabije toekomst een week met hen mee zou reizen. Ik 
zei ja… en we werden goede vrienden. Op een dag zat ik met Rodleigh, 
de leider van de groep in zijn caravan te praten. Hij zei: ‘Als ik spring, 
moet ik absoluut vertrouwen op degene die mij moet vangen. Jij 
denkt misschien, net als de meeste toeschouwers, dat ik de grote 
ster ben van de trapeze. Maar de echte ster is Joe, die me vangt. Hij 
moet me op het exacte moment uit de lucht plukken al ik mijn verre 
sprong naar hem maak.’ ‘Hoe lukt dat?’ vroeg ik. ‘Wel,’ zei Rodleigh, 

‘het geheim is dat ik het vangen geheel aan 
Joe overlaat en zelf niets doe. Als ik na mijn 
salto’s op Joe afkom, moet ik gewoon mijn 
armen en handen uitstrekken en wachten tot 
hij me vangt en me veilig thuisbrengt.’ ‘Dus jij 
doet niets!’ zei ik verbaasd.  ‘Niets,’ herhaalde 
Rodleigh. ‘Het ergste wat een springer kan 
doen, is proberen de vanger te vangen. Het is 
niet de bedoeling dat ik Joe vang. Joe moet mij 
vangen. Als ik Joe’s polsen zou vastgrijpen, 
zou ik ze kunnen breken, of hij zou de mijne 
kunnen breken. Dat zou het einde zijn voor 
ons beiden! Een springer moet springen en 

SPEKTAKEL

Tijdens de slotshow van de Bavodag treedt 
Circusplaneet aan met een diverse groep ar-
tiesten: jong en al iets ouder, opkomend ta-
lent en professionele artiesten. Steltenlopers, 
jongleurs en acrobaten tonen hun circuskun-
sten en verwelkomen de deelnemers op het 
Sint-Baafsplein. Nadien demonstreert één 
van de beste diabolisten van België op het 
podium en met allerlei acrobatische toeren 
op de grond en in de lucht besluit het sterke 
duo Fullstop Acrobatic Theatre de Bavodag 
letterlijk én figuurlijk met een hoogtepunt.  

Tekst en foto’s: Circusplaneet
Meer info over de organisatie via www.
circusplaneet.be. 

Circusplaneet, het Gentse Circusatelier, geeft circuslessen aan kinderen, jongeren en 
volwassenen en zet divers talent in tijdens de slotshow van de Bavodag.  

een vanger vangen, en de springer moet met 
uitgestrekte armen en open handen erop 
vertrouwen dat zijn vanger er zal zijn. Toen 
Rodleigh dit met zoveel overtuiging zei, flitste 
mij het volgende door het hoofd: ‘Wees niet 
bang, bedenk dat je het beminde kind van God 
bent. God zal er altijd zijn voor jou! Probeer 
God niet te vangen. God zal jou vangen… 
Strek alleen je armen en handen uit en durf 
te vertrouwen.’
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JOKRI

Jokri? Iets voor jou?!
OVER 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! 

Jokri is een plaats waar ontmoeting belangrijk 
is. 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 jongeren met elkaar eerlijk een 
dialoog aangaan.
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 ie-
dereen 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, dichtbij 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, dat is 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 el-
kaar 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 verbon-
denheid groeien.
Wie denkt dat Jokri een ‘saaie’ boel is, heeft 
het mis. Lachen, spelen, vreugde zijn vaste in-
grediënten. 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 ont-
moeten : God zelf. Jokri doet je de vraag stellen 
of Jezus Christus een antwoord kan bieden op 
levensvragen. Daarom komt geloof 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.

Elke zomer nodigen we alle Jokri’ers en 
andere jonge gelovigen graag uit naar 
fantastische week: de ontmoetingsdagen of 
OD, een waar hoogtepunt voor heel wat 12 
tot 18-jarigen. In 2015 waren we met 240 
enthousiaste jongeren. Samen gingen we een 
week onderweg, op zoek naar een manier om 
geloof een ware plaats te geven in ons leven. 
Het samen spelen, leven, plezier maken, stil 
worden, geloven maakte op iedereen een 
sterke indruk en een ervaring voor het leven.
 
Wat mag je deze zomer verwachten op OD? 
 
Allereerst is er de verblijfplaats: Don 
Bosco te Sint-Denijs-Westrem. Slapen 
doen we in het internaatsgebouw. Voor de 
activiteiten trekken we van de tot leeflokaal 
omgetoverde klaslokalen naar de groene 
sportvelden, tot het mooie Maaltebrugpark. 
Een bezoekje aan de stad Gent kan ook 
altijd net zoals andere plaatsen die met 
het openbaar vervoer bereikbaar zijn. 
 

De hele week staat er steeds één thema 
centraal. Dit jaar luidt het thema ‘Goeie 
ontvangst’. Dat zegt meteen al dat iedereen 
heel welkom zal geheten worden. Denk 
maar aan het verhaal van de ‘verloren 
zoon’ die de erfenis van zijn vader vroeg en 
er op uit trok. Na een hele tijd als alles op 
was, besefte hij zijn fout en keerde terug 
naar huis. Zijn vader, de barmhartigheid 
zelve, sloot hem in zijn armen en toonde 
ons hoe we elkaar moeten ontvangen. 
 
Alle jongeren worden deze week verdeeld 
in leeftijdsgroepen, met elk een toegewijde 
leidingsgroep. Deze zorgt ervoor dat de 
jongeren een heel gamma van activiteiten, 
bezinningen, gesprekken, … aangeboden 
krijgen. Daarnaast zijn er ook nog andere 
leiding aanwezig: de AL (algemene leiding/
logistieke ploeg) en de kookploeg. Ook zij 
dragen mee aan een fantastische week. 
 

Niet weg te denken is de DOE-DAG. Deze dag 
gaan de groepen 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 andere 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 met 
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 iedereen 
is het volmondig eens: volgend jaar komen we 
terug!!!  Jij ook?

Tekst en foto’s: IJD Gent 
Meer info: www.od.ijd.be 

 
 
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 Deinze-Zulte
Mathias Eggermont
jongekerklangsdeleie@gmail.com
Jokri Dekenaat Eeklo
Karel Van de Voorde
karel.vandevoorde@dekenaateeklo.be
Jokri Dendermonde
Wouter Rogiers
rogierswouter@hotmail.com
Jokri Eke
Ria Coryn
corynria@telenet.be

OntmoetingsDagen

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 Waasland
Christof Bouweraerts
cbouweraerts@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

OP ZOEK NAAR EEN JOKRIGROEP IN HET BISDOM GENT?
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10 JAAR BAVODAG

 
Beste catechisten,
 
Jullie kunnen er niet omheen! Vandaag vieren we samen een 
bijzonder jubileum: de 10e editie van de Bavodag.  De ideale 
gelegenheid om jullie op gepaste wijze te bedanken voor jullie inzet 
bij het begeleiden van zovele jongeren op weg naar hun vormsel. 
Velen onder jullie zijn ieder jaar trouw aanwezig op deze dag om 
samen met de medewerkers en vrijwilligers een unieke kerkervaring 
aan te bieden aan jonge mensen. Jullie engagement om samen te 
groeien in geloof, maakte van elke editie van de Bavodag een succes!  
 
Ter gelegenheid van de dit jubileum werd op vraag van het 
Bisdom Gent door Brouwerij Dilewyns in Dendermonde een 
bijzonder bier gebrouwen, ‘Bavo’. We nodigen jullie graag 
uit om straks tijdens het slotmoment op het Sint-Baafsplein 
dit geschenk in ontvangst te nemen en samen (symbolisch) 
het glas te heffen op Bavo van Gent, patroonheilige van het 
bisdom en naamdrager van deze BAngelijke Vormelingendag! 
 
Bisschop Luc Van Looy en het team van IJD Jongerenpastoraal Gent

 1 x Bavo-draagtas, 
gevuld met 4 flesjes Bavobier

GESCHENK
(af te halen tijdens het slotmoment 

op het Sint-Baafsplein)

Bisdom Gent 
trakeert! 



Beste catechisten, 

Van 23 t.e.m. 26 september 2016 gaan catechisten wereldwijd op bedevaart naar Rome om 
het Jubeljaar van de Barmhartigheid te beleven. Voor catechisten uit Vlaanderen wordt een 
pelgrimsreis naar Rome ingelegd.

PROGRAMMA
We vertrekken op vrijdag 23 september vanuit Zaventem en komen terug op maandag 26 
september. We krijgen onder andere een stevige input van de jezuïet Mark Rotsaert die 
in Rome leeft en werkt. Er is een internationale gebedswake en een tocht naar de 4 grote 
basilieken in Rome. Het internationale bedevaartsprogramma eindigt met de eucharistie 
op zondagvoormiddag op het Sint-Pietersplein, voorgegaan door paus Franciscus. Op 
zondagnamiddag en maandagvoormiddag bezoeken we het historische, culturele Rome.

Meer info en inschrijven: peter.vande.vyvere@ccv.be of 09 269 20 48.

Beleef het jubeljaar voor catechisten in Rome
Dankjewel voor je inzet


