
Contactgegevens 
 
Catechetisch documentatiecentrum 
 
In het catechetisch documentatiecentrum kan je de eerste communietocht en de vormseltocht leren 
kennen. Het zijn initiërende tochten met als bedoeling dat ouder(s) met hun kind in gesprek gaan rond 
geloof. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om ander catechetisch materiaal te bekijken. 
 
Contactgegevens: dirk.goossens@bisdomgent.be Tel: 0486614251 
 
Geloofstocht 
 
Van 1 mei tot maart 2021 is er een nieuwe Geloofstocht in het bedevaartsoord Oostakker-Lourdes. Wie is 
Maria, wat kan zij in deze tijd voor ons betekenen? Met beelden, korte teksten en interacties willen we 
deze vragen proberen beantwoorden aan de hand van het Weesgegroet. Op de infostand vindt u meer 
uitleg over dit project en over het pastoraal-en catechetisch aanbod van het bedevaartsoord. 
 
Contactgegevens: Claire-Marie.Cloquet@bisdomgent.be 
 
WEG-project 
 
We brengen een voorstel van trajecten uit de Duitse reeks wegen naar volwassen geloof. Opnieuw 
beginnen, kom en zie en GBL. Dit is Nieuwe Wijn met verdere uitgewerkte samenkomsten. 
 
Contactgegevens: vorming.gent@ccv.be  
 
Kerk & Leven 
 
Wilt u creatief aan de slag om verslag uit te brengen van de catechese in jouw parochie? Dan kan dit via 
Kerk & Leven.  
 
Contactgegevens: tim.vanmechelen@kerknet.be 
 
IJD 
 
IJD Gent, die de afdeling jongerenpastoraal van ons bisdom behartigt, begeleidt jullie graag doorheen hun 
waaier van activiteiten en vormingsmateriaal. Proef van de rijk gedocumenteerde jaarthemamappen met 
werkwinkels die u kan gebruiken ter plaatse, maak ook kennis met hun uitgebreid gamma van 
zomerinitiatieven voor jongeren van 12-30 jaar… 
 
Contactgegevens: ijdgent@ijd.be  
  



CCV 
 
Map ontmoetingen:  
 
Hoe kunnen we mensen op een mooie en frisse manier laten ervaren dat het geloof gaat om een 
ontmoeting die een bron van menselijkheid is? Het antwoord op die vraag is ‘Ontmoetingen’, een project 
van CCV in het bisdom Gent uit 2015. 
 
Contactgegevens: dieter.van.belle@ccv.be 
 
Map huwelijkscatechese: 
 
De nieuwe map voor huwelijkscatechese 'Op weg naar een kerkelijk huwelijk. Bouwstenen voor een 
vernieuwde huwelijkscatechese' wil doen wat ze zegt. Aan de hand van een inleiding, tips en concreet 
werkmateriaal wil ze bouwstenen aanleveren om de huwelijkscatechese op de parochie of het dekenaat 
te versterken of uit te bouwen tot een initiërend traject waar verloofden de betekenis kunnen ontdekken 
van een gelovig huwelijksleven.  
 
Contactgegevens: kathleen.martens@ccv.be 
 
Godly play 
 
Godly Play is een speelse weg van geloofscommunicatie, een creatieve en ervaringsgerichte manier om 
Bijbelverhalen, stilte en liturgische handelingen te verkennen met kinderen. 
 
Contactgegevens: jokevermeire85@hotmail.com 
 
 
 


