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Goeie ontvangst:
Wake-up call! 

Jaarthema’s van IJD worden 
maanden vooraf bedacht en 
uitgewerkt. Konden de bedenkers 
van het thema ‘Goeie ontvangst’ 
toen al vermoeden dat bij de 
lancering in september, duizenden 
mensen op de vlucht voor geweld 
en terreur op onze deur zouden 
kloppen? We zagen ze aanspoelen 
op de stranden in Zuid-Italië of 
Turkije. Wie kan het beeld van 
de kleuter Aylan vergeten? We 
zagen ze overnachten in het 
Maximiliaanpark in Brussel voor 
de Dienst Vreemdelingenzaken. 
Vandaag – in het beste geval – 
zijn deze mensen in opvangcentra, 
wachtend op erkenning en op 
spreiding. ‘Goeie ontvangst’?
Enkele weken terug werden we 
opgeschrikt door de vreselijke 
aanslagen in Parijs met dagenlange 
verhoogde terreurdreiging tot 
gevolg. Regeert de angst? De grote 
manifestatie ‘Climate Express’ op 
29 november tijdens de klimaattop 
in Parijs, kon niet doorgaan. Een 
groot onderzoek in ons land leerde 
onlangs dat jongvolwassenen een 
somber toekomstbeeld hebben. 
Je kan het begrijpen. Zo’n angst 
verlamt.

ANGST EN HOOP

En toch. We zien zoveel solidariteit 
groeien. Jongeren reden naar Calais 
om de vluchtelingen te helpen, ze 
trokken op zondagnamiddag naar 
het Maximiliaanpark om kinderen 
te animeren, een jongvolwassene 
offerde haar vakantie op om 
in een vluchtelingenkamp mee 
te werken, parochies bereiden 
zich voor op het opvangen en 
begeleiden van vluchtelingen,   een 

jongerengemeenschap doet aan 
huiswerkbegeleiding, een jongere 
in een parochie geeft na zijn 
schooluren Nederlandse les aan 
een vluchtelingengezin en ontdekt 
een nieuwe wereld, vzw De Tinten 
in Gent kreeg de Samenlevingsprijs 
2015…  Ik kan nog een heel tijdje 
doorgaan. Zij zorgen voor een 
‘Goeie ontvangst’! Zo bouwen we 
een dam tegen de angst en groeit 
de hoop.

‘BARMHARTIG ZOALS DE 
VADER’

Paus Franciscus gaat ons daarin 
voor. Niet alleen in wat hij zegt, 
maar nog meer in wat hij doet! 
Wie herinnert zich niet bij zijn 
aankomst in de Verenigde Staten, 
de lange stoet zwarte limousines 
en ‘hummers’ met op het einde 
het kleine zwarte autootje met 

de paus erin? Als statement kon 
dat tellen! Verrassend kondigde 
hij een ‘buitengewoon jubeljaar 
van barmhartigheid’ af. “Zalig de 
barmhartigen,” is ook het thema 
van de Wereldjongerendagen 
deze zomer waarop we ons nu 
voorbereiden.
‘Barmhartigheid’ is een oud Bijbels 

woord. We kunnen het dit jaar 
opnieuw ontdekken, want het 
brengt ons volgens paus Franciscus 
bij het hart van het christelijke 
geloof en zegt ons wie God is. Zo’n 
woord krijgt maar betekenis in een 
verhaal zoals dat van de vader met 

zijn twee zonen. Nog altijd vraag 
ik me af of die jongste zoon wel 
echt ‘berouw’ kreeg en daarom 
terugkeerde naar zijn Vader. Was 

het niet eerder omdat hij helemaal 
aan de grond zat en geen andere 
uitweg meer zag? Een opportunist? 
Hoe het ook zij, zijn vader stond 
al op de uitkijk en vroeg geen 
verklaring: “Toen hij nog ver van 
huis was, zag zijn vader hem al 
en werd ontroerd; snel liep hij op 
hem toe, viel hem om de hals en 

kuste hem” (Lc 15,20). En wat een 
feest begon er toen… Over ‘Goeie 
ontvangst’ gesproken!

WAKE UP

Wat barmhartigheid kan betekenen, 

zal niet alleen in een verhaal, maar 
nog sterker in onze levensstijl 
duidelijk worden: hoe wij mensen 
ontvangen in onze groepen, in 
scholen en in parochies? Hoe we 
zelf gastvrije mensen worden en 

niemand uitsluiten? 
En dat zullen we 

maar kunnen 
vanuit het besef 
dat er ook voor 
ieder van ons 
Iemand is die al 

lang op de uitkijk 
staat… Zo’n jaar van 

barmhartigheid is voor 
ieder van ons een wake-up call!

 Peter Mafliet
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Ho! Ho! 
Ho!

Ga maar lekker bij het 
haardvuur zitten voor 
alweer een gezellige editie 
van IeJeeDee, hét blad 
voor al wie jongerenpas-
toraal in het bisdom Gent 
een warm hart toedraagt!
In deze speciale advents- 
en kersteditie hebben 
we heel wat interessante 
items opgenomen. Om te 
beginnen willen we een 
stukje inhoudelijk op weg 
gaan: Durven we nog - in 
deze tijden van terreur 
en geweld - barmhartig 
zijn zoals de Vader en te 
zorgen voor een ‘Goeie 
Ontvangst’? De wake-up 
call van Peter Malfliet 
plaatst één en ander in 
perspectief.
Verder lees je een aantal 
leuke terugblikken over 
voorbije IJD-activiteiten, 
o.a. de Romebedevaart 
voor misdienaars, de Dag 
van de Jeugdbeweging en 
de Topdag.
Zin om geloofsinhoudelijk 
aan de slag te gaan? In het 
catechetisch documenta-
tiecentrum, voortaan ge-
vestigd in het Sint-Baafs-
huis, vind je een schat aan 
materiaal. Dirk, onze do-
cumentalist, helpt je graag 
op weg. 
Het overheerlijk kerstdes-
sert in onze kookrubriek 
zal je ongetwijfeld nu al 
doen watertanden en ui-
teraard hebben we voor de 
liefhebbers weer enkele 
spelletjes opgenomen.
Kortom, dit blad heeft je 
weer bijzonder veel te 
bieden. Leg het daarna 
onder de kerstboom, op 
het toilet of op het salon-
tafeltje voor de tv, want 
iedereen leest toch graag 
den IeJeeDee!
Veel leesplezier en een 
zalige kerstvakantie toe-
gewenst!

De IeJeeDee-Redactie
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Topdag
De JOKRI-groep ‘Kring Herdersem’ won het eindspel op de 
TOPDAG van IJD-Gent zaterdag 31 oktober in Wetteren. De 
dag stond in het teken van de zoektocht naar het verdwe-
nen paneel ‘De rechtvaardige rechters’ van het Lam Gods. 
Enkele jaren terug is er in de Sint-Gertrudiskerk in Wetteren 
effectief gezocht naar het gestolen paneel. Tijdens de Top-
dag bleek het verstopt in ... de tuin van deken en gastheer 
Yvan!

Meer dan 160 deelnemers van Jokri-groepen en misdienaars-
werkingen verzamelden zich in het zonovergoten Wetteren. 
De Jokri-groep van ter plaatse zorgde voor een muzikaal ont-
haal en leerde ons Wetteren kennen. In de voormiddag werd 
in leeftijdsgroepen catechetisch en creatief gewerkt rond het 
‘Lam Gods’. Het beroemde retabel van de gebroeders Van 
Eyck in de bisschopskerk in Gent voert ons naar de kern van 
het christendom.

Ernst en spel horen samen op een Topdag. Het vieruurtje was 
een lekkere ‘éclair’ met een afbeelding van het verloren pa-
neel. De Topdag werd afgesloten met een gebedsmoment 
in de Sint-Gertrudiskerk aan de vooravond van Allerheiligen 
en met de onovertroffen Jokri-spaghetti! Een groepje van de 
aanwezige jongeren verplaatste zich vlug naar Brussel voor 
de wake bij het WJD-kruis. Veel dank aan de Jokri-groep ‘Kring 
Tegenstroom’ van Wetteren. En volgend jaar op de eerste 
zaterdag van de herfstvakantie (29 oktober 2016) opnieuw 
afspraak in... een andere gaststad en met een andere gast-
Jokri-groep! 

Tekst: Peter Malfliet
Foto’s: Paul Rohaert
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Jokri Aalter

Jokri Eeklo

Eligasten Jokri Brakel en Hamme

Jokri Wetteren Jokri Oude Bareel

Groepen voor de lens

‘Samen onderweg’: het is een begrip dat ik 
misschien regelmatig gebruik. Ik vind het 
dan ook iets heel belangrijks. Of we nu willen 
of niet, een mens is zijn hele leven op de een 
of andere manier wel samen met anderen op 
weg. Je groeit op in een gezin, je gaat naar 
school, je ontmoet mensen tijdens de sport, 
muziek, op vakantie, later als je aan het werk 
gaat leer je weer andere mensen kennen… 
Voor iedereen, en misschien voor onze jon-
geren in het bijzonder, is het belangrijk dat 
zij op hun weg van geloof en verdieping ook 
met elkaar onderweg mogen gaan. Samen 
spelen, samen lachen, samen ernstig zijn… 

Een mooie invulling hiervan is onder meer de 
Topdag van IJD. Elk jaar opnieuw mogen de 
jongeren van de misdienaarswerking en de 
Jokriwerking zich verzamelen op er samen 
een mooie dag van te maken. Dit jaar waren 
we te gast in Wetteren.
 
We werden ondergedompeld in het verhaal 
van de rechtvaardige rechters. Dapper als we 
zijn, zouden we zelf ook op zoek gaan naar 
het gestolen paneel. Meer dan 150 jongeren 
werden in groepen verdeeld om op zoek te 
gaan. Hierbij dienden ze verschillende posten 
te bereiken waarbij ze een opdracht kregen. 

Samen onderweg
Bij het welbevinden van de opdracht kre-
gen ze een tip om tot bij de volgende halte 
te geraken. De opdrachten waren best wel 
grappig: we moesten ‘een levend schilderij’ 
maken. Het hele schilderij met al zijn panelen 
moesten door de verschillende groepen uit-
gebeeld worden. We kregen wat materiaal ter 
beschikking om ons wat ‘aan te kleden’ maar 
ook de fantasie van ieder van ons mocht niet 
ontbreken om er een geslaagd portret van te 
maken. 

Na een hele speurtocht was het de jokrigroep 
van Herdersem die het verloren paneel terug 
vond. Maar verliezen staat niet in onze wer-
king. Iedereen die deelnam heeft gewonnen, 
de ontmoeting met elkaar, het ‘samen on-
derweg zijn’ maakt iedereen blij. Trouwens, 
iedereen werd enkele dagen later verrast met 
een foto van de ‘levende’ panelen van het 
schilderij. (we moesten onze foto’s doorstu-
ren…)
 
Iedereen werd na de speurtocht beloond met 
een lekkernij: een’ eclairke’, of een ‘chouke’ 
(hangt ervan af welk dialect je spreekt) werd 
ons aangeboden. Helaas een groot pro-
bleem: het taartje was eigenlijk te mooi om 
op te eten… ja, elk taartje was bedekt met 
een heerlijk laagje marsepein, niet zomaar 

een laagje, maar het verloren paneel van de 
rechtvaardige rechters stond er op afgebeeld! 
Na het nemen van een foto werd deze lekker-
nij toch maar opgepeuzeld, heerlijk. Dan was 
het tijd om even stil te worden. In de kerk van 
Wetteren mochten we samen zingen, samen 
bidden, samen dankbaar zijn om de mooie 
dag, om het samenzijn.
 
Ook achter de schermen werd niet stil geze-
ten. Terwijl de jongeren de hele stad door-
zochten naar het verloren paneel werden in 
de keuken van de school waar we te gast wa-
ren heel wat groenten gesneden, er werd ge-
weend van de vele uien die moesten geschild 
worden, er werd met liefde eten klaarge-
maakt voor iedereen. Spaghetti, spaghetti… 

Nog een beetje opruimen, nog wat napraten, 
en het werd tijd om terug te keren naar ‘ei-
gen oorden’. Het was gezellig in de trein. We 
moesten ook overstappen, ofwel moet je je 
hiervoor heel hard haasten, ofwel moet je 
eventjes wachten…. Maar wachten vinden 
we niet zo leuk, dus maakten we er iets leuk 

van: we speelden 
een spelletje. We namen plaats op de 
grond en vormden een cirkel. Enkele mensen 
keken met een glimlach naar ons. Dan kwam 
er een jonge man bij ons. Hij vroeg wat we 
aan het doen waren en waarom. Hij vroeg wat 
IJD en Jokri was (natuurlijk hadden we onze 
schitterende groene truien aan om te laten 
zien wie we zijn!). Een mooi gesprek kwam op 
gang. De jonge man was een moslim. Hij gaf 
ons allen een hand en wenste ons het beste 
toe. Moslim en christen, samen onderweg, 
het was een warme ontmoeting. Ter plekke 
vond hij ook een liedje uit (hij ‘rapte’ het). Ie-
dereen ging tevreden de trein op en genoot 
verder van de mooie ontmoetingen van de 
hele dag. 

Dank je wel aan IJD, dank je wel aan zove-
le vrijwilligers, dank je wel aan zovele jonge 
mensen!
 
Tekst en foto’s: Marie-Anne Ryckbosch 
(Jokri Oude Bareel) 
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Vrijdag 23 oktober 2015 was het eindelijk 
zover: dag van de jeugdbeweging! Na onge-
veer een jaar van voorbereiding was de dag 
daar ineens.

Wanneer ‘dag van de jeugdbeweging’ ver-
noemd wordt, denken velen onmiddellijk aan 
een ontbijt met warme chocomelk en koffie 
onder de stadshal, op het Sint-Pietersplein 
of zelfs ooit nog in het Zuidpark. Dit jaar be-
sloot de organisatie in Gent om het anders 
aan te pakken en te kiezen voor een totaal 
nieuw concept: een vieruurtje met een hele-
boel randanimatie.
Jeugdbeweging en een vieruurtje, wat kan 
dat zijn? Een appel, een droge koek, een stuk 
chocolade, fruitsap, melk… en een pannen-
koek. Ja, we hadden het gevonden we zou-
den alle bezoekers op ons evenement trak-
teren op pannenkoeken gecombineerd met 

fruitsap, chocomelk, water, peperkoek, dino-
koekjes en appels. Vrij snel vonden we goede 
sponsors, onder meer een pannenkoeken-
kraam dat ter plaatse kwam om tegen een 
zeer mooie prijs verse pannenkoeken te bak-
ken. Dankzij de steun van ‘dag van de jeugd-
beweging nationaal’, de stad Gent en Oxfam 
konden we daarnaast zorgen voor appels, 
fruitsap en andere lekkernijen. 

Na schooltijd enkel samenkomen om ergens 
een vieruurtje eten, vonden wij als organi-
satie onvoldoende. We wilden namelijk dat 
de deelnemers uit de verschillende bewe-
gingen ten volle konden genieten van hun 
dag! Daarom hebben we gezocht naar orga-
nisaties die wat kunnen betekenen voor de 
jeugd(beweging) en die met een interactieve 
stand het evenement wilden ondersteunen. 
Nu kon men niet enkel eten en drinken maar 
ook toffe spelletjes spelen, springen op een 
springkasteel en dergelijke meer. 
Natuurlijk, zonder een beetje achtergrond-
geluid, zou het ook maar saai lijken. Dus 
zochten we aanvankelijk twee dj’s en een 
muziekgroepje. Dat groepje is een heuse 
groep geworden! UBERDOPE, een rapgroep 
die zeer bekend is bij de Gentse jeugd, kwam 
langs voor een optreden.
Na de nodige afspraken, maanden vooraf 

met alle betrokkenen, konden we op vrij-
dag 23 oktober om 9.00 u. beginnen met de 
voorbereidingen op locatie. Het podium en 
enkele vuilnisbakken stonden al klaar in het 
Coyendanspark. Nu dienden we het park nog 
verder aan te kleden met een mooie sjorring 
en de alom gekende grote groene jeugdbe-
wegingtenten. Dankzij de vele vrijwilligers 
waren we rond 15.00 u. klaar. De bevriende 

organisaties arriveerden om hun standen op 
te zetten en zelfs een rodeostier was van de 
partij. Het pannenkoekenkraam verspreidde 
reeds een heerlijke geur van verse pannen-
koeken. Mmmmmmm… Om klokslag 16.00 
u. brak het feest los met muziek en het uit-
delen van pannenkoeken.
Vanaf dan kon het niet meer stuk, vanuit alle 
hoeken stroomden jongeren toe! Niet enkel 
de leiding en leden uit de middelbare school 
maar ook enkele vierjarigen waren aan-
wezig, dit voor de eerste keer in Gent. Het 
drie uur durende feest lokte naar schatting 
1250 deelnemers. Het laatste uur was als 
het ware een explosie met het optreden van 
Uberdope.
Rond 19.30 u. trokken de meeste deelnemers 
stilaan huiswaarts en konden we beginnen 
aan de opkuis. Alle pannenkoeken en appels 
bleken op, ook de voorziene drank was quasi 
allemaal op en met geen enkel incident 
konden we spreken van een geslaagd 
evenement.
Dankzij de hulp van de vele aanwezige leiders 
en leidsters was het volledige terrein tegen 
21.00 u. opnieuw leeg en proper. Waauw!!! 
Het zat erop, dacht ik. Totdat ik plots telefoon 
kreeg van één van de buurtbewoners. 
De buurtbewoners hadden namelijk de dag 
voordien een brief gekregen. In die brief werd 
het evenement aangekondigd en werden ze 
van harte uitgenodigd om mee te genieten. 

Ik kreeg een beetje schrik want mogelijks had 
die buurtbewoner te veel overlast gehad van 
ons, maar niets was minder waar…
Het was een iets oudere dame die de hele 
dag vanuit haar zetel naar ons gekeken had. 
Ze had zitten kijken hoe we samen de ten-
ten opzetten, de sjorring bouwden, plezier 
maakten en genoten. Tijdens het evenement 
is zij langsgekomen om ook een pannenkoek 
te eten, mee te genieten van de sfeer en sa-
men met ons te zien dat het allemaal goed 
verliep. Dit vertelde ze me aan de telefoon.
Ze had er ongelooflijk van genoten om ons 
samen bezig te zien. Allemaal jongeren die 
zich een hele dag – en  sommigen al maan-
den inzetten – om voor een paar uur een 
fantastisch evenement in elkaar te steken 
voor alle jeugdbewegingen. Dit gaf mij als 
medeorganisator kippenvel van aan mijn 
kleine teen tot elk haar op mijn hoofd. Het 
doet deugd te horen van een buitenstaander 
dat het goed was!
Graag bedank ik iedereen die samen met mij 
maanden heeft meegeholpen aan de voor-
bereiding, de dag zelf en natuurlijk ook alle 
deelnemers bedankt voor jullie enthousias-
me! 

Tekst: Hendrik Merckx (medeorganisator Dag van 
de jeugdbeweging)
Foto’s: Patrick Henry

Dag van de jeugdbeweging in Gent
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Dankbaarheid om  
Romebedevaart misdienaars
Woensdag 29 juli 2015 stapten we op de 
bus, met een prachtige bedevaart naar 
Rome in het vooruitzicht. We maakten een 
omweg richting de abdij van Frigolet, in het 
zuiden van Frankrijk, waar we de eerste drie 
dagen verbleven. Daar stonden er eucharis-
tievieringen en catecheses, maar ook kajak-
ken en een bezoek aan de Pont du Gare, een 
mergelgroeve met een lichtspektakel, en 
Avignon op het programma. 

Tijdens de catechese werd ons de ‘lectio divi-
na’ aangeleerd. Dit bestaat uit drie stappen: 
lectio (begrijpend lezen), meditatio (mediterend 

lezen) en contemplatio (biddend lezen). Het 
motto van onze bedevaart was: ‘Hier ben ik, 
zend mij.’ (Js, 6,8) . Dit werd ook tijdens de cate-
chese aangehaald en onderverdeeld in – alle 
goede dingen bestaan uit drie – drie thema’s: 
geroepen, gezonden, getuigen.

Na de gezamenlijke catechese werden we 
verdeeld in kleine groepjes voor de verwerking 
van deze drie thema’s. Zo hebben we elkaar 
geïnterviewd over onze roeping, getekend hoe 
wij ons gezonden voelen buiten het ‘misdie-
naar-zijn’, en opgeschreven hoe wij de voorbije 
weken van liefde mochten getuigen.

Ons bezoek aan Frankrijk mochten we in 
schoonheid afsluiten met een bezoek aan 
het pausenpaleis, de beroemde brug, en een 
eucharistieviering in Avignon. Dan konden we 
terug de bus op – waar we eveneens een ge-
bedsmoment hebben gehouden – om onze 
tocht verder te zetten naar Rome. Eenmaal in 
Italië konden we een stevig ontbijt met koffie 
wel gebruiken, want daar werd het program-
ma nog een pak drukker. 

De eerste dag in Rome bestond uit een be-
zoek aan de catacomben van San Calisto, 
met aansluitend een verzoeningsviering met 
onder andere onze bisschop. Daarna heb-
ben we de belangrijkste basilieken bezocht. 
De volgende ochtend zijn we gestart waar 
we de vorige avond geëindigd waren: in de 
Sint-Pietersbasiliek. Nadat we er de eucharis-
tie hadden gevierd, splitsten we ons opnieuw 
op in kleine groepjes, voor een stadsspel. De 
leukste opdracht van dat spel vond ik: spreek 
mensen uit tien verschillende landen aan en 
laat hen een wens opschrijven. Het was een 
soort fotozoektocht. Daardoor hebben we 
vele monumenten, o.a. de heilige trappen, 
kunnen zien.

Toen keerden we terug naar het Sint-Pieters-
plein, waar naar mijn mening het mooiste 
moment van de hele bedevaart plaatsvond. 
We waren er met 10 000 misdienaars uit 
verschillende landen verzameld. Tijdens het 
wachten op de Paus, konden we genieten 
van de muziek van West Rim (een Belgische 
groep), beneveling door de brandweer en 

sjaaltjes uitwisselen met andere misdienaars. 
Wanneer de Paus arriveerde, kon ik hem van 
heel dichtbij in z’n pausmobiel zien en kon ik 
een blik uitwisselen. Ik vond wel dat de Paus 
er heel moe uitzag. 

De laatste dag mochten we kiezen, en ik koos 
voor een wandeling door Rome. Onderweg 
zagen we het Colosseum en het Forum Roma-
num en hadden we een prachtig panoramisch 
zicht. Na een picknick aan het Circus Maximus 
en een namiddag wandelen, konden we moe, 
maar voldaan naar huis vertrekken.

Tekst: Femke Van de Walle, misdienaar pastorale 
eenheid Dijkrand & Zelzate, dekenaat Evergem
Foto’s: Patrick Derde
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De Nederlandse vertaling van de encycliek Laudato si! (Geprezen zijt Gij) van paus Francis-
cus verscheen midden september. 

DOCUMENTATIECENTRUM SPEL

In de kijker: 
Laudato Si!

In het salon: 
Nieuwe stek voor 
documentatiecentrum

Hoe reizen Jozef en Maria?  Op een ........................................
(verbindt de puntjes met elkaar. Begin bij 1)

puntjes verbinden

woordzoeker

Als je alle woorden gevonden hebt, blijven er enkele letters 
en leestekens over waarmee je een zin kan vormen.

Het boek is te koop in de betere boekhandel of te ontlenen in het Catechetisch Documentatiecentrum.

In deze encycliek spoort de paus ‘iedereen die 
verantwoordelijk is voor economische, politieke 
en sociale kwesties’ en ‘alle mensen van goede 
wil’ aan om ‘beschermers van de schepping’ te 
zijn. Hij schrijft over een ‘cultuur van verspil-
ling’ die ons ongevoelig heeft gemaakt voor 
de verkwisting van grondstoffen. Tegen de 
achtergrond van de armoede en honger in de 
wereld is dit een schreeuwend onrecht. De 
paus heeft het over een ‘integrale ecologie’ 
waarin zorg voor de schepping en zorg voor 
de armsten onlosmakelijk met elkaar zijn 
verbonden. Het is een indringend en con-
fronterend document want de paus stelt niet 
alleen regeringsleiders verantwoordelijk voor 
het milieu, maar ieder mens in zijn eigen om-
geving. 

Bisschop Luc Van Looy schreef een inleiding 
bij de encycliek en volgens hem is de bood-
schap van paus Franciscus eenvoudig: “Als 
we aan de toekomst van de mensheid denken, 
moeten we het roer omgooien!”

Neen, het is geen ‘kapsalon’! We bedoelen wel 
degelijk de nieuwe stek van het catechetisch 
documentatiecentrum in het Sint-Baafshuis. 
Het is maar één deur dichter bij de kathedraal 
dan voordien, maar wat een verschil! Dirk, die 
het documentatiecentrum beheert, vertoeft 
nu in ‘het salon’! Dat is de eerste ruimte links 
wanneer je het vernieuwde Sint-Baafshuis 
naast de kathedraal binnenkomt.
Volgende ‘topstukken’ vind je er: alle JOKRI-
spelmateriaal dat de voorbije jaren werd 
ontwikkeld, uniek catechesemateriaal 
voor ‘Godply Play’, prachtige Bijbelplaten 
van Sieger Köder. In het bijzonder voor de 
catechisten kan je er de vernieuwde eerste 
communietocht en vormseltocht ontlenen: 
eigentijds vormgegeven, bedoeld om 
kinderen en hun ouders mee te nemen in 
gesprekken over geloof. Leerkrachten kunnen 
er alle godsdiensthandboeken van lager en 
secundair onderwijs ontlenen. Een bijzondere 

troef vormt de ruime keuze van recente films. 
Dirk is filmkenner en geeft je graag advies. Bij 
verschillende films hoort een verwerkingsmap 
met suggesties voor groepsgesprek. Je vindt 
er eveneens een goede selectie van recente 
en toegankelijke boeken uit de theologische 
bibliotheek. 
Je kan alles ontlenen. Het is ook mogelijk dat 
je met je leidingsploeg of catecheseploeg eens 
op bezoek komt. Dirk ontvangt jullie graag en 
voorziet jullie van advies. 
Je bent welkom ‘in het salon’ elke woensdag-
namiddag tussen 13.30 u. en 18.30 u. (17.00 
u. tijdens de schoolvakanties) en elke vrijdag-
namiddag van 13.30 u. tot 17.00 u. Op andere 
momenten kan je er ook terecht na afspraak. 
Stuur een mailtje naar dirk.goossens@
kerknet.be of bel: 09 235 78 45.

Tekst: Peter Malfliet
Foto: Tim Vanmechelen
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DAGELIJKS BROOD - DE IJD-KOOKRUBRIEK - GEBED 

Gebed van de maand

Heer, onze God,

Hoopvol zien wij uit naar uw komst
in deze wereld, in deze tijd.

Help ons om te leven 
met open ogen en een warm hart.

Wil onze levensweg verlichten
en alles wegnemen wat het licht niet verdragen kan.

Geef ons de kracht om vertrouwen te geven
aan mensen die de moed verloren hebben.

Hou onze ogen gericht op uw droom:
een nieuwe wereld waarin mensen 

in liefde en vrede samenleven.

Jezus, uw Zoon, is het licht van de wereld.
Laat ons dan wandelen in dat Licht naar Kerstmis toe. 

Amen.

Goeie ontvangst met 
tiramisu-ijscrème!

Bereidingswijze:

Om Tiramisu-ijscrème te maken ga je als 
volgt te werk:

• Scheid de eiwitten van het eigeel. (cfr. Ons 
Heer die het onderscheid maakte tussen 
de schapen en de bokken)

• Meng de koffie met wat geestrijke Ama-
retto. (cfr. de H. Amandus, patroonheilige 
van bier en wijn)

• Klop de eiwitten op tot een luchtig wit 
(hemels) schuim en zet apart.

• Klop nu vredevol de eidooiers met de sui-
ker totdat de suiker is opgelost. De massa 
krijgt nu een vrolijke, lichtere kleur.

• Voeg daaraan de mascarpone toe en 
meng tot een winters homogeen meng-
sel.

• Spatel nu het hemels schuim van eiwitten 
voorzichtig door het mascarponemeng-
sel.

• Bedek de binnenkant van je bakvorm met 
transparante plasticfolie maar zorg dat je 
zo weinig mogelijk plooien hebt.

• Giet de helft van je bereiding (cfr. de man-
tel van Sint-Maarten) in de vorm.

• Leg vervolgens in het midden één rij met 
in de koffie gedrenkte lange vingers. Dit 
doe je over de gehele lengte van de vorm.

• Giet nadien de rest van de tiramisuberei-
ding in de vorm.

• Plaats ongeveer drie uur in de koelkast 
om op te stijven. 

• Plaats nadien de rest van de in koffie ge-
drenkte lange vingers in de vorm.

• Plaats nu ten minste twaalf uur in de 
diepvries om lekker koud ijs te krijgen.

• Haal het ijs uit de vorm net voor het op-
dienen en bestrooi met cacaopoeder. 

• Vergeet niet om met je tafelgenoten eerst 
een tafelgebed uit te spreken of een liedje 
te zingen vooraleer aan de feesttafel te 
gaan! 

 Smakelijk!!!

Ingrediënten (voor 4 personen): 

• 500 g mascarpone 
• 200 g fijne (kristal)suiker
• 6 eieren
• 12 lange vingers
• 150 g cacaopoeder
• 25 cl sterke koffie
• 5 cl amaretto
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KALENDER

Word jij ook 
Bavodag-vrijwilliger?

Op zaterdag 13 februari 2016 wordt Gent weer overspoeld door duizenden vorme-
lingen. Om deze massa kinderen in goede banen te leiden, zijn we nog op zoek naar 
150 enthousiaste en onmisbare medewerkers. Er zijn allerlei taken, voor elk wat wils!  
Wil jij ook meewerken aan Bavodag 2016?
Mail jouw gegevens (naam, adres, telefoon, geboortedatum) dan als de bliksem naar tim.wou-
ters@ijd.be  Maak zélf de volgende Bavodag tot een groot succes! We want you!


