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Vlaanderen meets Polen
In de zomer van 2016 verwacht 
men in Krakau honderdduizen-
den jonge gelovigen uit 180 
landen voor een feest van cultuur 
en geloof. IJD jongerenpasto-
raal Vlaanderen organiseert 
de deelname voor de Vlaamse 
jongeren en biedt daarbij drie 
verschillende voorprogramma’s 
aan, van avontuurlijk-sportief, 
over cultureel tot een heuse 
inleefreis met gastgezinnen. 

Andrzej Perz, een jonge Pool die 
al zes jaar in België woont, ging 
met het team van IJD Gent op 
prospectie naar Strachówka voor 
het programma ‘Pak je Walizka 
naar Polska. Studentenpastor 
Karen Germeys sprak met hem 
over zijn Poolse heimat en de 
WJD-voorbereiding.

Je bent nog niet zo lang terug uit 
Polen. Wat is je indruk?
Andrzej: “De Poolse bevolking 
is bijzonder gastvrij. Ik heb het 
ook zelf ervaren toen ik met 
een voorbereidend team van 
Vlaanderen bij wijze van spreken 
zelf als buitenlander ‘te gast’ 
was. Die mensen hebben veel 
meer gedaan dan nodig was. De 
gastvrijheid zit ons wel in het 
bloed. Het hoort gewoon niet dat 
je bij iemand zou langsgaan en die 
persoon zou je niets aanbieden 
om te eten of te drinken. Als je op 
afspraak komt, kan je zelfs een 
volle tafel verwachten.” 

Wie ‘Polen’ zegt, zegt in één adem 
‘katholiek’. Heb je iets gemerkt van 
die sterke traditionele volkskerk? 
Andrzej: “Ik herken voor mezelf 
het hiërarchisch karakter van de 
Poolse Kerk als een probleem. 
Vooral omdat er in Polen dikwijls 
een grote afstand bestaat tussen 
de gelovigen en de priesters. In 

sommige dorpen wordt de pastoor 
gezien als iemand van de hogere 
kringen, iemand met wie je moeilijk 
kan praten. Ik zie dat scherper sinds 
ik in Vlaanderen woon, omdat ik 
hier geleerd heb dat het ook anders 
kan. Ik ben ook geen socioloog 
maar ik vermoed dat het te maken 
heeft met het sterk gedaalde aantal 
gelovigen. Ik kan me voorstellen 
dat het enkele tientallen jaren 
geleden hier ook zo was. In Polen 
is de exodus uit de kerk nog niet 
zo groot en ik hoop echt dat haar 
verantwoordelijken leren luisteren 
naar de mensen, voor het zover 
komt.”

Wat verwacht je van de confrontatie 
van onze Vlaamse jongeren met die 
wereld van Poolse traditie? 
Andrzej: “Ik denk dat elke 
confrontatie verrijkend kan zijn, 
zeker als er verschillen zijn. 
Andersheid roept bepaalde vragen 
op, voor beide partijen. Het is goed 
om vastgeroeste gewoontes en 
omgevingen te doorbreken of op 
zijn minst in vraag te stellen. Neem 
nu het voorbeeld van de liturgische 
gebruiken. Ik ben daar zelf niet 
zo radicaal in. Volgens mij is het 
niet zo belangrijk of we knielen of 

niet, maar vanuit welke innerlijke 
houding we voor God staan. Je kan 
uiterlijk rechtstaan en in je hart 
geknield zijn voor God, net zoals je 
op je knieën kan zitten maar met je 
hoofd en je hart totaal afwezig kan 
zijn. Het aannemen van een houding 
kan ons misschien wel helpen in die 
bewustwording, maar het is geen 
garantie. De confrontatie kan wel 
een vraag oproepen: ‘Waarom moet 
ik nu knielen?’ 
en hopelijk 
brengt het 
ons tot een 
h o u d i n g 
van grotere 
eerbied voor 
God. Zo kan 
je in andere 
c u l t u r e n 
misschien iets 
o n t d e k k e n 
wat je tot dan 
toe nog niet heb gekend.”

Wat maakt deze editie van de WJD 
zo bijzonder?
Andrzej: “Toch wel speciaal is het 
feit dat de WJD plaatshebben in het 
land vande stichter van de WJD, 
de heilige paus Johannes-Paulus 
II. Bovendien nog wel in de stad 

waar hij gedurende veertien jaar 
bisschop was. In die zin komen 
de WJD in Polen een beetje thuis. 
Ten tweede is Krakau een stad 
die verbonden is met het leven 
van zuster Faustina. De mystieke 
ervaringen van deze heilige en het 
op haar aanwijzingen gemaakte 
schilderij van de Goddelijke 
Barmhartigheid raakten al snel 
populair in Polen en daarbuiten. In 
Krakau ligt het heiligdom van de 
Goddelijke Barmhartigheid met 
een moderne basiliek waarheen 
elk jaar bedevaartgangers uit de 
hele wereld op pelgrimstocht gaan. 
Het is toch mooi dat nu miljoenen 
jongeren daarheen komen, 
midden in het jubeljaar van de 
barmhartigheid.”
 
Het thema van de WJD luidt dan 
ook: “Zalig de barmhartigen, want zij 
zullen barmhartigheid ondervinden” 
(Mt. 5,7). Wat betekent dat voor jou?
Andrzej: “Ik denk dat we vandaag 
veel spreken over en bezig zijn 
met daden van barmhartigheid, 

ook buiten de Kerk. Denk maar 
aan de grote inzet voor de 
vluchtelingencrisis. Onze media 
zullen daar niet het woord 
barmhartigheid aan toekennen, 
maar het gaat wel daarover: de 
concrete nood van mensen zien en 
er iets aan doen.”

Tekst: Karen Germeys
Foto’s: © IJD, foto’s Selina De Mayer
 © Eveline Coppin

Dzienń 
dobry!

Dat is Pools voor 
‘Goeiedag’.
Het aftellen naar de 
Wereldjongerendagen 
in Krakau is nu echt 
begonnen.

In deze editie van 
IeJeeDee gaan we 
even de Poolse tour 
op. Zo kan je hiernaast 
een interview lezen 
met Andrej Perz, een 
Poolse jongeman die 
met ons meereisde op 
WJD-prospectie in zijn 
thuisland.

Daarnaast vind je in 
dit nummer een leuke 
WJD-woordzoeker en 
het recept voor ‘pierogi’, 
een Poolse specialiteit 
om je vingers bij af te 
likken. 

Verder blikken we even 
terug op enkele voorbije 
activiteiten van IJD Gent 
en van de plaatselijke 
jongerenwerkingen in 
ons bisdom.

Wil je in de toekomst 
zelf meeschrijven aan 
IeJeeDee? Stuur gerust 
een foto of een kort 
verslagje over jullie 
zomerse vakantieplan-
nen of over de start van 
het nieuwe werkjaar 
naar de redactie (tim.
vanmechelen@ijd.be). 

Vergeet ten slotte zeker 
niet om een kijkje te 
nemen in onze kalender 
en onze leuke activiteiten 
met stip aan te duiden 
in jouw agenda voor 
volgend werkjaar.

Veel leesplezier!

De IeJeeDee-Redactie

‘
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NIEUWS VAN DE LOKALE GROEPEN

Jokri Aalter 
op weekend in Affligem
Op zaterdag 6 februari was het zover. 
Jokri Aalter vertrok met een groep van 29 
enthousiastelingen richting Affligem, om 
daar in het jeugdheem van de abdij via spel, 
ontspanning, bezinning, gezellig samenzijn 
twee dagen heel veel Jokriplezier te beleven.

Na een gezellige autorit werden we goed ont-
vangen door een sympathieke kookploeg. Het 
thema was dan ook ‘Goeie (ont)vangst!’, waar 
we enerzijds het jaarthema in verwerkten, 
anderzijds het verhaal van de visvangst. We 
voelden ons alleszins als een vis in het water, 
maar we moesten wel opletten voor enkele 
vreemde papieren vissen die doorheen het 
weekend op al dan niet subtiele wijze werden 
doorgegeven.  

We startten met een spel waar we gisten 
en visten naar interessante weetjes, en met 
grappige opdrachten elkaar beter leerden 
kennen. Ook de buurt van de abdij leerden 
we kennen, zelfs de modderige paadjes. In de 
abdij zelf namen we ’s avonds deel aan het 
avondgebed en vierden we op zondag samen 
de eucharistie.

Daarnaast leefden we ons op zaterdag uit 
met een heus spel met veel sloten en sleu-
teltjes. Ook met een variant op ‘the Hunger-
games’ amuseerden we ons rot. ’s Avonds 
sloten we in stijl af met een spannende en 
leuke “Slimste Mens van Jokri”-quiz, een 
mooie bezinning en gezellige gezelschap-
spelletjes, met vooral veel weerwolven.

We zouden Jokri niet zijn als we al van ’s och-
tends niet begonnen met een spel. Op die 
manier konden we zondagochtend ons ont-
bijt verdienen (of verliezen). We versterkten 
onze vriendschapsbanden met een team-
building - met de twee Hannes als saboteurs. 
Verder leerden we het verhaal van de verlo-
ren zoon beter kennen via een bibliodrama en 
we eindigden ons verblijf in Affligem met een 
actief vissenspel.Na een lekker frietfestijn 
konden we terug naar huis met een rugzak 
vol zotte, gezellige en leuke herinneringen. 
Het was een fantastisch weekend in Affligem 
vol vriendschap, vertrouwen, God, gezellig 
samen lachen en ravotten, genieten van een 
goeie babbel en … Jokri Aalter is de max xD!
 
Tekst en foto’s:  Jokri Aalter

Deelnemers Praktijkvorming Liturgie voor Misdienaars in Hamme
Voor de lens
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Op avontuur in Bornem

NIEUWS VAN DE LOKALE GROEPEN

Begin februari ging Jokri Dendermonde 
weer op stap, niet naar de zee, noch naar de 
(Vlaamse) Ardennen maar naar een sympa-
thieke gemeente in Klein-Brabant: Bornem.

Bij aankomst werden we hartelijk verwel-
komd door onze kookploeg, bestaande uit 
diaken Werner en zijn echtgenote Veerle. Zij 
voorzagen gedurende het hele weekend in 
sublieme maaltijden en zorgden mede voor 
een aangename sfeer. 

Er werden diverse activiteiten gehouden ge-
durende het weekend die tot in de puntjes 
waren georganiseerd door onze gemotiveer-
de leiding. Zo speelden we onder andere een 
bosspel, werd onze kennis inzake muziek ge-
test via het Swingpaleis en speelden we di-
verse spelen die het groepsgevoel bevorde-
ren. Wanneer de avond viel werd er voorzien 
in een film die velen tot op het puntje van hun 
stoel dreef. 

Het was weer een avond om nooit te vergeten. Op 13 febru-
ari 2016 organiseerde de Kring uit Drongen weer hun jaar-
lijkse spaghettifestijn. Er vielen weer honderden kilo’s over-
heerlijke spaghetti te genieten en daarna volgde als kers op 
de taart nog een heerlijk dessertbuffet! 

Ik zie jullie nu al denken, verdorie wat heb ik gemist, en inder-
daad, dit was zelfs nog niet alles! Om onze allerliefste spa-
ghetti-liefhebbers nog wat extraatjes te geven, hadden we het 
prachtige idee om onszelf te veilen voor het goede doel. Een 
carwashteam, een privèkokkin, een portret van jezelf, een ei-
gen tuinmannenteam, …  Je kon het allemaal krijgen. De mooie 
som van € 700 die we hiermee binnenhaalden ging integraal 
naar YAR Vlaanderen, een organisatie die zich inspant om jon-
geren die de weg kwijt geraakten in hun leven, terug op de rails 
te helpen. 

Buiten dit alles moest er natuurlijk ook veel gewerkt en ge-
organiseerd worden. Dit konden wij niet alleen maar gelukkig 
konden wij rekenen op enkele sympathieke zielen, sponsors en 
andere vriendelijke Drongenaren. 

Aan iedereen die achter ons stond en ons heeft gesteund, een 
dikke merci en houd zeker 11 februari 2017 vrij in jullie agen-
da voor volgende editie van het fantastische spaghettifestijn. 
Zij maar zeker, het wordt gigantisch want… dan bestaat Kring 
Drongen 30 jaar!!!

Tekst en foto’s: Kringwerking Drongen

Het 14e Spaghettifestijn !!!

Ook werd er aandacht besteed aan het chris-
telijk karakter van onze jeugdvereniging. Elke 
ochtend en avond werd er voorzien in een 
bezinnend moment en we namen deel aan de 
eucharistieviering van de lokale kerkgemeen-
schap.

Aan alle mooie liedjes komt helaas een ein-
de en dat was ook voor het Jokri-weekend 

het geval. Lichtjes vermoeid, maar meer 
dan voldaan, keerden we terug naar huis. 
Kortom, het was een weekend om niet 
gauw te vergeten. Bedankt!!!

Tekst:  Jonathan Baert
(Jokri Dendermonde)
Foto’s: Flo Van den Borre
(Jokri Dendermonde)
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NIEUWS VAN DE LOKALE GROEPEN

‘Met een warm hart’    Jongeren in dialoog 
met bisschop Luc Van Looy
Op vrijdagavond 4 maart 2016 was bis-
schop Luc Van Looy te gast bij Jokri Oude 
Bareel. ‘Met een warm hart’ ging hij in 
gesprek met de jongeren. Verslag van ter 
plaatse….

Met een warm hart voor jongeren kwam 
de bisschop op vrijdag 4 maart naar Jokri 
Oude Bareel. In een zotte bui schreven wij, 
de jongeren van Jokri Oude Bareel, een brief 
naar de nieuwe aartsbisschop, Mgr. Jozef 
De Kesel. Daarin vroegen we hem om een 
aantal vragen, die bij jongeren leven, te 
beantwoorden. Uiteraard had die man wel 
andere dingen aan zijn hoofd. Toch nam hij 
pen en papier ter hand en gaf ons de gouden 
tip om het een beetje dichter bij huis te 
zoeken.

Toen we de vraag doorspeelden aan onze 
bisschop van Gent, Monseigneur Luc 
Van Looy, kregen we onmiddellijk een 
enthousiaste JA!

Naar aanleiding van dit gesprek hebben 
we ons ook even verdiept in het schild van 
de bisschop, dit schild onthult wat onze 
bisschop belangrijk vindt. Vanuit onze 
Jokri-werking hebben wij ook een schild ge-

maakt, waarin we proberen weer te geven 
wat wij, als christen- jongerengroep belang-
rijk vinden. (foto)

Vriendschap staat centraal, en van daar-
uit groeit er heel wat moois. De vrede we-
reldwijd en dichtbij vinden wij belangrijk, de 
vredesduif vliegt in ons hart. Een helpende 
hand dichtbij en veraf, het vlinderhartje van 
de Damiaanactie is nooit veraf. Het open huis 
geeft weer dat iedereen welkom is, en uit de 
schouw komen muziekwolkjes tevoorschijn: 
iedereen mag het horen dat we zingen van 
vreugde. Met respect voor de natuur ade-
men we alle goeds in van Gods schepping. 
De kameel stapt overal met ons mee, om 
daar meer over te begrijpen moet je eens 

langs komen bij onze Jokri.

Hiermee werd de aanzet gegeven om tot de 
dialoog met de bisschop over te gaan. De 
vragen die onze jongeren bedachten, werden 
ingedeeld in een aantal thema’s: wereldpro-
blematiek, geloofsvragen, klimaat, seksuali-
teit en persoonlijke vragen.

De bisschop heeft ons bij het beantwoorden 
van deze vragen laten delen in zijn visie op 
geloof, de positie van christenen in de wereld 
en het samenleven in een heel diverse ge-
meenschap van culturen, religies en opvat-
tingen. Het werd een boeiende en inhoudelijk 
zeer goede avond.

Een boodschap voor ons allen: blijf niet al-
leen, doe samen verder, in een gemeenschap 
krijg je groeikansen die je alleen nooit kan 
ervaren. Wees gerust, Monseigneur, samen 

gaan we verder! Een lied en gebed maakten 
het geheel af.

Een woordje van oprechte dank mocht dan 
ook niet ontbreken. Daarvoor hebben we een 
collega van de bisschop uitgenodigd: Sinter-
klaas is speciaal naar de Oude Bareel geko-
men om met diepe dankbaarheid een klein 
aandenken af te geven aan onze bisschop.

Daarna was er nog tijd voor een gezellige 
babbel bij een drankje, ook dat deed deugd 
voor alle mensen.

Dank u wel, monseigneur Van Looy!

Tekst:  Marie-Anne Ryckbosch
 (Jokri Oude Bareel)
Foto’s: © Bisdom Gent,
 foto Tim Vanmechelen
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TERUGBLIK GOEDE VRIJDAGWAKE GENT

Intense Goede Vrijdagwake in 
Sint-Baafskathedraal 
Meer dan 500 aanwezigen in de Wake op 
Goede Vrijdag in de Sint-Baafskathedraal. 
Intense beleving in de week van de aansla-
gen in Brussel...

Donderdag van de Goede Week kreeg ik een 
telefoon van een journalist van de krant 
‘Het Laatste Nieuws’: “of er ook verhoogde 
veiligheidsmaatregelen waren bij de diensten 
van de Goede Week in de kathedraal”? Eerlijk 
gezegd: de noodzaak daarvan was bij mij 
nog niet opgekomen... De avond voordien 
was bisschop Luc Van Looy voorgegaan in 
de chrismaviering in een volle kathedraal. 
Ik had geen extra security bespeurd en de 
mensen waren naar de viering gekomen. 

De verantwoordelijken van de kathedraal 
zijn altijd wel waakzaam, zeker in drukke 
toeristische tijden. Gent is natuurlijk Brussel 
niet, maar toch...  Spontaan antwoordde ik 
aan de journalist dat christenen zich niet 
laten afschrikken om samen te komen, en al 
zeker niet in deze bijzondere week.

Dat bleek ook in de Goede Vrijdagwake. 
Deze wake met liederen van Taizé heeft 
reeds meer dan twintig jaar traditie in het 
bisdom Gent. In de aankondiging staat: 
“Jongeren waken bij het kruis en bij het lijden 
in de wereld”. Die jongeren zijn er. Maar zij 
niet alleen. We verwelkomen ook ouders 
met hun kinderen en bejaarde mensen die 
soms van ver komen. We zijn blij met de 
jaarlijkse aanwezigheid van mensen met een 
beperking. Zonder hun aanwezigheid is de 
Kerk - het Lichaam van Christus - niet af. We 

zouden onvolledig zijn, beperkt! In deze wake 
toont de Kerkgemeenschap zich zoals ze is: 
één in grote verscheidenheid.  

De ‘kruishuldiging’ duurde dit jaar langer 
dan gewoonlijk... Het leek wel alsof elke 
aanwezige in deze verwarrende week heel 
bewust tijd wou doorbrengen bij de corpus 
van Christus die in deze wake centraal staat.
Wanneer op het einde van de viering de 
draagberrie met de corpus weggedragen 
wordt het donker van het hoogkoor in, wordt 
een aria van Bach gespeeld op orgel en viool. 
Steevast blijft het nadien enkele minuten stil...
Neen, deze wake heeft de wereld niet 
veranderd. Maar het lijden is benoemd.

“We zijn onder het kruis gaan staan. We zijn 
niet weggevlucht,” zegt bisschop Van Looy in 
zijn paasboodschap die hij samen met de Ne-
derlandse bisschop Gerard De Korte uitsprak 
voor de Nederlandse televisie (KRO-NCRV-In-
spiratie). Die videoboodschap kan je bekijken 
via www.bisdomgent.be 

De foto’s die Koen Van den Bossche maakte 
spreken voor zich. Ze tonen het realisme van 
het christendom: “Geen Pasen zonder Goede 
Vrijdag, maar ook geen Goede Vrijdag zonder 
Pasen”. We blijven mensen van de hoop, ver-
bonden met alle mensen die kinderen zijn van 
dezelfde Vader.

Zalig Pasen

Tekst: Peter Malfiet
Foto’s: Koen Van Den Bossche
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GEBED - WJD WOORDZOEKER

GPS steunt blokkende studenten 

WJD woordzoeker
Kun je alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker

In mei  en juni beginnen er weer zware tijden voor de studenten. Terwijl het zonnetje meer 
en meer warmte geeft,  moeten zij zich begraven in de boeken. Het is een tijd die vraagt om 
moed en doorzettingsvermogen, om een beetje geluk maar misschien nog veel meer om 
verbondenheid en weten dat je er niet alleen voor staat. 

Dit jaar willen de studenten van de Studenten Pastoraal Gent (GPS) in het bijzonder mee 
supporteren met hun lotgenoten. Ze sluiten daarvoor aan bij de ‘Take a break’ actie van 

beweging.net, het netwerk van 
sociale organisaties.  Op 17, 18 en 
19 mei zal op het Sint-Baafsplein 
een tijdelijke kapel geplaatst 
worden waar de studenten en 
iedereen die met hen meeleeft een 
kaarsje kan branden. Op donderdag  
(19 mei) tussen 16u-18u zullen 
de GPSers deze kapel bevolken.  
Na deze drie dagen zal er ook een 
studentenhoekje voorzien worden in 
de Sint-Baafskathedraal.

Of de schietgebedjes tot de heilige Rita (u weet wel, voor de hopeloze gevallen) bijdragen tot 
een positief examenresultaat is niet gegarandeerd, maar we geloven wel dat het bijzonder 
zinvol is om  de studenten in deze periode mee te dragen in gebed. Daarom zorgde GPS ook 
voor een gebed dat ook mee verspreid wordt in de ‘studenten-examen-kits’ die bezorgd wor-
den door beweging.net.

We nodigen je graag uit om het te bidden in verbondenheid met en voor alle studenten!

Tekst:  Karen Germeys  (studentenpastor)
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DE WJD-KOOKRUBRIEK - WJD WALIZKA

WJD-Klassieker: 
Poolse pierogi met aardappel

Bereidingswijze:

• Schil de aardappels en breng aan de kook 
op een heet vuurtje van Lucifer.

• Prak de gekookte aardappels en voeg de 
gesmolten boter, de eigelen en de suiker 
toe.  (Kookgerei te verkrijgen via H. Meus 
e.a.)

• Breng op smaak met wat zout der aarde 
en peper.

• De vulling voor de pierogi is nu klaar. 
• Voeg de ingrediënten voor het deeg (zie 

hiernaast) samen. (Tip: voeg het water 
slechts in beperkte mate bij het mengsel, 
beter te weinig dan te veel…)

• Kneed het tot je een mooi pastadeeg be-
komt.

• Breng een grote pot met water aan de 
kook op een heet vuurtje van Lucifer.

• Rol het deeg uit met een barmhartige 
deegrol.

• Maak kleine rondjes met een beker of een 
kopje in het deeg.

• Doe zoals paus Franciscus en denk aan de 
schepping. Kneed daarom de deegrestjes 
opnieuw samen, rol het deeg uit en steek 
opnieuw rondje uit. Herhaal dit proces 
totdat je geen rondjes meer kan maken.

• Plaats nu een flinke koffielepel van de 
vulling op het rondje van deeg. 

• Vouw vervolgens dubbel tot een halve 
maan en knijp de lucht aan de randjes van 
het deeg goed dicht. 

• Als het water kookt de pierogi in het wa-
ter laten glijden; de pierogi zullen zinken. 

• Zodra ze ver genoeg gekookt zijn, zullen 
ze beginnen drijven. 

• Schep ze voorzichtig uit het water en laat 
een beetje uitlekken.

• Serveer met wat verse kruiden (vb. bies-
look of peterselie)

• Zing met je tafelgenoten de WJD-hymne 
alvorens aan tafel te gaan.

Ingrediënten (voor 4 personen)

Voor het deeg:
• 600 gram bloem 
• 2 eieren
• flink snuifje zout 
• warm water aanvullen
 tot een mooi zacht pastadeeg ontstaat.

Voor de aardappelvulling:
• 3 grote kruimige aardappelen
• 250 gr cottage cheese
• 100 gram gebakken uitjes 
• 1 eetlepel boter (gesmolten)
• 1 theelepel suiker
• 2 eigelen
•  flink snuifje zout
•  peper naar eigen smaak

Smaczny!

Op reis met een 
WJD Walizka
Wanneer een tafel in het Gentse seminariehuis plots wordt gevuld met 
knutselmateriaal tonen deze jongeren hun creativiteit. Knip, vouw, plak en vul je 
eigen mini-‘walizka’ voor de Wereldjongerendagen in Polen. Met die boodschap 
willen zij potentiële reisgezellen warm maken voor een unieke kerkervaring 
deze zomer. IJD organiseert drie WJD-voorprogramma’s voor jongeren uit 
Vlaanderen. De Gentse delegatie zet de schouders onder een heuse inleefreis 
in Polen. Wie zich inschrijft voor het programma ‘Pak je Walizka naar Polska’, 
laat zich een week lang onderdompelen in de Poolse gastvrijheid in het dorpje 
Strachówka. Met een bezoek aan Warschau, de site in Treblinka en de zoutmijn 
in Wieliczka krijg je tezelfdertijd een brok cultuur op je bord. Pak dus snel je 
Walizka en ga mee! 

Meer info via www.krakau2016.be. 

Tekst:  Tim Vanmechelen
Foto:  © Verse Vis, foto Koen Van den Bossche
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KALENDER

 Don. 12 januari Nieuwjaarsreceptie na jongerenviering voor jongeren
  en begeleiders in jongerenpastoraal
 Ma. 20 februari Adviesraad Jokri
 27 feb. – 4 maart Cursus animator krokusvakantie
 Za. 4 maart Bavodag
 Ma. 13 maart Vormingsavond Jokri
 Zat. 18 maart Brugdag, vorming begeleiders ontmoetingsdagen Jokri 
 3 - 8 april Cursus animator paasvakantie
 3 - 8 april Cursus hoofdanimator paasvakantie
 Vrij. 14 april Goede vrijdagwake
 Ma. 24 april Adviesraad Jokri
 Ma. 1 mei Interdiocesane plussersdag
 Vrij. 26 mei Interdiocesane misdienaarsdag
 Don. 30 juni IJD-feest
 

Jaarkalender IJD

 2-8 juli Ontmoetingsdagen Jokri
 17-28 juli Ganagobie
 2-6 augustus OJP
 Midden augustus Portugalreis

JANUARI - JUNI
2017

SEPTEMBER - DECEMBER
2016

ZOMER
2017

 Zat. 3 september Leidraad begeleiders Jokri (plaatselijke groepen/ OD)
 Don. 22 september Jongerenavond gps, Jokri, misdienaars, studenten,…
 Zo. 2 oktober Bisdomfeest van de barmhartigheid
 Zat. 8 oktober OD-bbq
 Ma. 10 oktober  Adviesraad Jokri
 Vrij. 21 oktober Dag van de jeugdbeweging
 21 - 23 oktober Cursus instructeur
 Zat. 29 oktober Topdag Jokri en misdienaars
 Ma. 14 november Vormingsavond Jokri
 18- 20 november Cursus instructeur
 22- 27 november Cursus instructeur 
  28 nov. - 5 dec. Gebedsweek 
 Zat. 3 december Studiedag voor jongerenpastoraal
 Zo. 18 december Nightfever
 Don. 22 december Adventsontmoeting
 Jaarwisseling Europese taizé-ontmoeting in Riga


