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Het internet is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse wereld. Ook leerlingen hebben het internet 
volop ter beschikking als snelweg naar informatie, als plaats van ontmoeting en als uitlaatklep. Ook op 
levensbeschouwelijk vlak biedt dit medium veel informatie aan. 
 
De wereld van het internet beweegt voortdurend. Enkele adressen zijn dan ook mogelijk snel achterhaald. 
Je kan suggesties, aanvullingen of correcties steeds melden op volgend adres: 
rik.depre@katholiekonderwijs.vlaanderen. Zo kunnen we de lijst aanvullen en/of updaten. 

 

Navigeren door het document 
Klik op de gewenste hyperlink. Lukt het niet, druk dan op de ctrl-knop en klik op de hyperlink. Wil je 
terugkeren naar deze pagina, klik dan op de returnknop van je browser. 

 
 
 

ALS JE ZOEKT NAAR... 

de bijbel online 
https://www.vlaamsebijbelstichting.be/ 
 
https://www.debijbel.nl 

 

 informatie over de ijbel 
  www.rondomdebijbel.nl       
 
 religieuze boeken, kinderbijbels 
  www.averbode.be/religie   
 
 site van het catechesehuis in Brussel 
  www.catechesehuis.be 
 
 kaartjes, boekjes, posters 
  www.muurkranten.be  
 
 
 
BIBDOC 
 
 www.bidoc.be/bibdoc   
  Zoeker BIBDOC 'de Bron' Harelbeke. 
 
 
 
BIJBEL  
 
 www.rkbijbel.nl   

De overzichtspagina van de Katholieke Bijbelstichting (KBS). Dit portaal houdt het 
aanbod van KBS op internet overzichtelijk en toegankelijk. 

 
  

www.bijbelencultuur.nl 
Mooi ontwikkelde website waar duidelijk wordt dat Bijbel en cultuur samenhangend 

zijn.  

  

 

https://www.vlaamsebijbelstichting.be/
https://www.debijbel.nl/
http://www.rondomdebijbel.nl/
http://www.averbode.be/religie
http://www.catechesehuis.be/
http://www.muurkranten.be/
http://www.bidoc.be/bibdoc
http://www.rkbijbel.nl/
http://www.bijbel.net/wb/?b=59
http://www.bijbelencultuur.nl/
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www.bibliodrama.be  

Een gratis aanbod van uitgewerkte bibliodrama’s en suggesties voor de praktijk. Er zijn 
suggesties voor verhalen, leefthema’s, symbolen, interlevensbeschouwelijke 
communicatie. 
 

https://www.bijbelhuiszevenkerken.be/ 
Het belevingsmuseum is het paradepaardje van het Bijbelhuis. In de sfeervolle ruimtes 
kun je van alles op velerlei manieren bekijken, beluisteren en beleven doormidden van 
filmpjes, muziek, lichtkaarten, afbeeldingen, moderne kunstwerken en commentaren. 

  
www.bijbelin1000seconden.be 

Wie met die teksten aan de slag wil in een kinderviering of kinderwoorddienst, een 
jeugdgroep, een klasgroep, een groep vormelingen, een gebeds- of bezinningsgroep, 
vindt hiervoor inspiratie in de suggesties die bij elk van die teksten op deze site 
verzameld werden. 

 
 www.bijbelidee.nl     
  Een waaier aan ideeën en lesmateriaal om Bijbelverhalen uit te werken. 

  
www.gospelcomics.com/nederlands  
 Bijbelse stripverhalen 

 
www.bibleforchildren.org/languages/dutch    

Bijbel voor Kinderen heeft als doel om Jezus Christus bekend te maken onder kinderen 
door distributie van geïllustreerde Bijbelverhalen en ander materiaal in verschillende 
media vormen, zoals het Internet, Mobiele telefoons/PDA's, gekleurde traktaten en 
kleurboeken, in iedere taal die een kind spreekt. 

   
www.bijbelvlaanderen.be  

Het VBG is een interkerkelijke organisatie met als doel: 'de Bijbel te verspreiden en het 
Bijbelgebruik te bevorderen in Vlaanderen en daarbuiten'. 

 
 www.vlaamsebijbelstichting.be    

Bijbelvertalingen, Cursussen en vormingsinitiatieven. 
Op deze pagina vindt u een overzicht van Bijbelcursussen en Bijbelse vormings-
initiatieven in Vlaanderen. Het overzicht is opgemaakt op basis van de gegevens die 
door de initiatiefnemers werden doorgegeven aan het secretariaat van de Vlaamse 
Bijbelstichting. 
 

https://jop.nl/werkvormen/meet-greet-bijbelse-personen  
of  
https://creatiefkinderwerk.nl/component/tags/tag/bijbelverhalen  

 
 www.prentenbijbel.nl 

Een kinderbijbel voor kinderen in de leeftijd van 4-7 jaar. 
 
 
 
DOCUMENTEN 
 

www.rkdocumenten.nl/rkdocs 
  (alle) Officiële documenten uit de Rooms Katholieke Kerk in het Nederlands. 
 
 
 
 
 

http://www.bibliodrama.be/
https://www.bijbelhuiszevenkerken.be/
http://www.bijbelin1000seconden.be/
http://www.bijbelidee.nl/
http://www.gospelcomics.com/nederlands
http://www.bibleforchildren.org/languages/dutch/home.php
http://www.bibleforchildren.org/languages/dutch/home.php
http://www.bijbelvlaanderen.be/
http://www.vlaamsebijbelstichting.be/
http://www.vlaamsebijbelstichting.be/?cat=20
https://jop.nl/werkvormen/meet-greet-bijbelse-personen
https://creatiefkinderwerk.nl/component/tags/tag/bijbelverhalen
http://www.prentenbijbel.nl/
http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs
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DENK en DOE in DIALOOG 
 

http://pastoraal.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/pastoraal-op-school 
 Visiemap met werkvormen rond pastoraal in de katholieke dialoogschool 

 
 
 
EERSTE COMMUNIE 
 
 www.eerstecommunie.be  
 
 
 
FILOSOFEREN met kinderen 
 

http://filosoferenmetkinderen.blogspot.com/ 

 
 
FOTOSITE 

 Een schitterende fotosite  
  www.sxc.hu  
  www.flickr.com  
 
 Religieuze afbeeldingen, tekeningen, symbolen, prenten, ... 
  www.cruzblanca.org/hermanoleon   
 
 
 
FILM 
 

www.lesseninhetdonker.be    
Zie zeker: filmaanbod, lesmateriaal, filmfiches. 

 
 www.schooltv.nl  
  Zie: beeldbank en vervolgens: 'levensbeschouwing'. 
  
 www.values.com  
 
 www.checkpointtv.be  

Checkpoint TV brengt reportages over thema’s die interessant zijn voor jongeren: 
vriendschap, respect, relaties, toekomst, studiekeuze, gezin, school, omgang met geloof 
en bidden, leven met andere culturen, consumptie, omgaan met pijn en verdriet, 
solidariteit, engagement… In alle reportages wordt de band met Jezus of het evangelie 
gelegd.  
 
 
 

KERK Vlaanderen en Nederland 
 
 www.tertio.be  
  Christelijk opinieblad voor het derde millennium (Vlaanderen). 
 
 www.kerknet.be/kerkenleven  
  Weekblad van de Vlaamse kerkgemeenschap. 
 

http://pastoraal.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/pastoraal-op-school
http://www.eerstecommunie.be/
http://www.sxc.hu/
http://www.flickr.com/
http://www.cruzblanca.org/hermanoleon
http://www.lesseninhetdonker.be/
http://www.schooltv.nl/
http://www.values.com/
http://www.checkpointtv.be/
http://www.tertio.be/
http://www.kerknet.be/kerkenleven
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 www.kerknet.be  
  Site met kerkelijk nieuws, agenda's, liturgie en heel wat weetjes. Informatie over de 
  Kerk in Vlaanderen en de wereld. 
 
 www.rorate.com  
  Site met kerkelijk nieuws, en nog veel meer (Nederland). 
 
 
 
KUNST 
 
 www.artway.eu  
  Zie op de site de rubriek: 'wat wij doen'. 
 
 www.homelie.biz  
  Unieke afbeeldingen bij de zondagse lezingen 
 
 www.beeldmeditaties.nl  
  Beeldmeditaties bij een Bijbelperikoop 
 

http://www.statenvertaling.net/  
De Bijbel en kunst. Weliswaar vertrekkend vanuit de Statenbijbel, maar wel interessant 
als bron voor bijhorende kunst. 

 
 
 
LIED 
 
 http://www.liederen.org/    
 

http://kerkliedwiki.nl/Kinderen  
 
 
 

GODSDIENSTEN 
 

• Websites voor leerkrachten 
 
  - http://christendom.yurls.net  
  - http://hindoeisme.yurls.net  
  - http://islam.yurls.net  
  - http://jodendom.yurls.net  
 

http://jop.nl/materialen/geloofsopvoeding/zijsprong 
JOP heeft bij het magazine Spring een aantal themaboekjes ontwikkeld onder 
de naam Zijsprong. Deze reeks is bedoeld voor ouders en opvoeders van 
kinderen van 4 tot 12 jaar. De boekjes zijn ook te gebruiken voor 
groepsgesprekken. Bij elk boekje zijn werkvormen te downloaden. Het materiaal 
is zeer geschikt voor een cursus geloofsopvoeding of voor een gespreksavond. 

 

• Website voor kinderen én leerkrachten 
 

http://missiokids.nl 
De opvolger van www.klap.net  die een slapende website is en dan ook niet meer 
geactualiseerd wordt. Zowel op missiokids als op klap.net kunnen kinderen informatie 
vinden over verschillende godsdiensten en onderwerpen die in alle religies voorkomen, 

http://www.kerknet.be/
http://www.rorate.com/
http://www.artway.eu/
http://www.homelie.biz/
http://www.beeldmeditaties.nl/
http://www.statenvertaling.net/
http://www.liederen.org/
http://kerkliedwiki.nl/Kinderen
http://christendom.yurls.net/
http://hindoeisme.yurls.net/
http://islam.yurls.net/
http://jodendom.yurls.net/
http://jop.nl/materialen/geloofsopvoeding/zijsprong
http://jop.nl/producten/geloofsopvoeding/spring
http://missiokids.nl/
http://www.klap.net/
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zoals vasten, tekens … Missiokids heeft wel een heel speciale navigatiestructuur en dat 
vraagt even wennen. 

  
www.samsam.net  

  Klik in het midden op ‘zoek’ en typ ‘wereldgodsdiensten’. Na een paar klikken kom je 
  op http://archief.samsam.net/wereldgodsdiensten -  Mooie site voor kinderen met erg 
  goede  informatie, plaatjes en verhalen over de grote godsdiensten. 
 

www.schooltv.nl     
Site met videofilmpjes over de boeken, feesten, verhalen, gebedshuizen, regels, het 
bidden, en de dood in de grote wereldgodsdiensten. Categorie: Samenleving- 
geloof/waarden en normen Of kies via zoeken, bv. Levensbeschouwing, of Jodendom of 
een ander begrip waarover je meer wil weten. 

 
 http://gaa.bijbel.net/ 

Filmpje waarin kinderen vertellen over hun geloof. Over hun feesten, het bidden en 
voorwerpen uit Jodendom, Islam en Christendom.  Bijhorende werkvormen vind je hier: 
http://gaa.bijbel.net/fman/54.pdf 

 
 http://www.jeugdbieb.nl/rubriek.php?rID=17 

In deze rubriek Geloven en denken vind je links naar sites over godsdienst en filosofie, 
dingen waarover je nadenkt in het leven. 

 
 
 
GELOOFSOPVOEDING 
  
 www.geloventhuis.be  

Een ontmoetingsplek voor ouders met jonge kinderen. Je vindt informatie, materiaal en 
ideeën voor de geloofsopvoeding thuis. Iedere maand een nieuw thema. Zeer bruikbaar 
ook naar de school toe. 

 
 
 www.nabbi.be  

Nabbi.be werd op initiatief van de Belgische bisschoppen gemaakt om kinderen van 8 
tot 12 jaar een website aan te bieden waar onomwonden, respectvol, ongecompliceerd, 
hedendaags en jong over geloof en kerk gesproken wordt ('slapende website'). 

 
 
 
GEZIN 
 
 https://gezinspastoraal.wordpress.com/  

Blogsite ‘I wonder’ van  de Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal (IDGP) online. 
Met de ‘I wonder’- blog willen ze  een hoopvolle visie op gezin en spiritualiteit laten 
klinken doorheen ervaringen van elke dag.  

 
 
 

KATHOLIEKE DIALOOGSCHOOL 

http://www.kuleuven.be/thomas/page/dialoogschool/ 
De katholieke dialoogschool werd theoretisch en empirisch ontwikkeld binnen het 
Centrum Academische Lerarenopleiding Theologie en Religiewetenschappen (KU 
Leuven). De katholieke dialoogschool gaat er vanuit dat katholieke identiteit en openheid 
voor culturele, ethische en levensbeschouwelijke diversiteit elkaar niet hoeven uit te 
sluiten, meer nog, elkaar wezenlijk nodig hebben. Hierin onderscheidt de dialoogschool 

http://www.samsam.net/
http://www.schooltv.nl/
http://gaa.bijbel.net/?b=18
http://www.jeugdbieb.nl/rubriek.php?rID=17
http://www.geloventhuis.be/
http://www.nabbi.be/
https://gezinspastoraal.wordpress.com/
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zich van de monoloogschool. Het is precies op grond van haar identiteit dat de katholieke 
dialoogschool de andere verwelkomt, zich erdoor laat uitdagen en verrijken en langs 
die weg haar eigen levenschouwelijke identiteit van naastenliefde en gastvrijheid ten 
volle op het spoor komt. De katholieke dialoogschool realiseert zich dus vanuit een 
preferentiële keuze voor de katholieke traditie en onderscheidt zich hierbij van de 
kleurrijke school die alle religies en levensbeschouwingen in een kader van formele 
tolerantie als nevenschikkend beschouwt en de kleurloze school waarin enkel het formele 
principe van tolerantie geldt.  

 
 
 
LEEFTOCHT 
 

http://pastoraal.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/leeftocht 
Maandelijks bezinningsblad voor alle onderwijsverstrekkers en personeelsleden van het 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen 
 
 
 

NASCHOLING IDENTITEIT EN PASTORAAL 
 
https://www.nascholing.be/2018-2019/index.aspx 

  
 
 
ORGANISATIES 'GOEDE DOEL' 
 
 www.welzijnszorg.be  
 www.broederlijkdelen.be  
 www.missio.be    
 
 www.damiaanactie.be  
 www.vredeseilanden.be  
 www.orbitvzw.be  
 
 www.decenniumdoelen.be  
 www.studioglobo.be  
 
 
 
PEDAGOGISCH PROJECT 
 

http://www.katholiek-pedagogisch-project.be/   
Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd 
opvoedingsproject 

 
 
 
PERSOONLIJKE INSPIRATIE 
 
 http://nikolaassintobin.blogspot.be   
  Blog van Nikolaas Sintobin. – mijmeringen van een Jezuïet en internetpastor. 
  Zie ook: https://nieuw.kerknet.be/auteur/nikolaas-sintobin-sj  
 

https://velematje.wordpress.com/  
Impuls rond het thema “leven als christen”.  

www.dagelijksegedachte.net  

http://pastoraal.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/leeftocht
http://www.welzijnszorg.be/
http://www.broederlijkdelen.be/
https://www.missio.be/nl/
http://www.damiaanactie.be/
http://www.vredeseilanden.be/
http://www.orbitvzw.be/
http://www.decenniumdoelen.be/
http://www.studioglobo.be/
http://www.katholiek-pedagogisch-project.be/
http://nikolaassintobin.blogspot.be/
https://nieuw.kerknet.be/auteur/nikolaas-sintobin-sj
https://velematje.wordpress.com/
http://www.dagelijksegedachte.net/
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Met elke dag een moment van bezinning, werk je mee aan een betere wereld voor jezelf 
en voor anderen. Je kunt de dagelijkse gedachte ook elke morgen per mail ontvangen. 
Inschrijven: http://www.dagelijksegedachte.net/inschrijven/  

 
 www.stilleretraites.nl  

Verken zeker eens de rubriek “Verdieping”. Daar vind je een aantal 

achtergrondartikelen als je je wil verdiepen. In de rubriek “Links” vind je een aantal 

verwijzingen naar websites over verdieping en spiritualiteit. 

www.startdestilte.be  
Deze website wil jonge mensen inwijden in uiteenlopende meditatie- en 
gebedstechnieken, en wel op een speelse en direct ervaringsgerichte wijze. 
Laagdrempelige stiltemeditaties worden aangereikt. Maar ook expliciet christelijke 
gebedsvormen zoals bidden met de Bijbel of rozenkransgebed. 

 
 www.kuleuven.be/thomas/page/pastoraal    

 
 
 
ROUWEN - ZIEK ZIJN - STERVEN  
 
 www.achterderegenboog.nl/kinderen/ 

Stichting Achter de Regenboog ondersteunt kinderen en jongeren bij het verwerken van 
het overlijden van een dierbare, zodat deze gebeurtenissen geen belemmering vormen 
om een gezond volwassen bestaan op te bouwen. 

  
 www.kankerspoken.nl   

Als je vader of moeder kanker heeft kan het aardig spoken in je hoofd. Deze site is voor 
kinderen, ouders, leerkrachten, hulpverleners en anderen. 

 
 www.herinnerdingen.nl  

Op de website herinnerdingen.nl kunnen kinderen en jongeren kosteloos een monument 
maken voor degene die zij missen, met foto’s van dingen met leuke, gekke of verdrietige 
herinneringen aan de overledene. 

 
  

www.missingyou.be  
'Missing You' is een organisatie die zich met hart en ziel inzet voor rouwende kinderen, 
jongeren en jongvolwassenen. 

 
 www.cegopublishers.be/deeerstetroost  

Na een plots overlijden worden ouders en andere steunfiguren van kinderen 
geconfronteerd met een delicate situatie waarmee zij nog geen ervaring hebben. Het is 
belangrijk om hen meer houvast te geven. De Eerste Troost is een hulpmiddel dat u kunt 
gebruiken om kinderen (tot 12 jaar) na een plots overlijden te ondersteunen. 

 
 
 
STEEKKAARTEN PASTORAAL OP SCHOOL (B)BaO 
 

http://pastoraal.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/pastoraal-op-school 
 
 
 
 
 

http://www.dagelijksegedachte.net/inschrijven/
http://www.stilleretraites.nl/
http://www.startdestilte.be/
http://www.kuleuven.be/thomas/page/pastoraal
http://www.achterderegenboog.nl/kinderen/
http://www.kankerspoken.nl/
http://www.herinnerdingen.nl/
http://www.missingyou.be/
http://www.cegopublishers.be/deeerstetroost
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SURF ZEKER OOK EENS NAAR... 
 

http://pastoraal.katholiekonderwijs.vlaanderen/  
De website voor pastoraal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen  

  
katholiek onderwijs, regio West-Vlaanderen 

• website bao en so 
https://begeleiding-west-vlaanderen.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/pastoraal 
(archief van materialen tot en met april 2018) 

• vanaf mei 2018 bao en so 
https://www.kerknet.be/organisatie/vicariaat-onderwijs-bisdom-brugge 

 
katholiek onderwijs, regio Gent 

• opvoedingsproject & schoolpastoraal bao 
http://dpbgentdrupal.vsko.be/beleid-en-ondersteuning/pastoraal/pastoraal-basisonderwijs 
(nieuwe site in ontwikkeling) 

• opvoedingsproject & schoolpastoraal so 
https://opvoedingsproject.wordpress.com/ 
(in herwerking) 

 
katholiek onderwijs, regio Hasselt 

• inspectie-begeleiding rooms-katholieke godsdienst bao 
http://www.dodhasselt.be/index.php/pastoraal-in-het-basisonderwijs 

• voor pastoraal in en rond school so 
http://www.wij-stenen.be/joomla/ 

 
katholiek onderwijs, regio Mechelen-Brussel 

• pastoraal op school bao 
http://www.vikom.be/dienst-identiteit/pastoraal-op-school/pastoraal-op-school-
basisonderwijs 

• pastoraal op school so 
http://www.vikom.be/dienst-identiteit/pastoraal-op-school/pastoraal-op-school-secundair-
onderwijs 

 
 
 
 

http://pastoraal.arkorum.be  
  De site pastoraal van de scholengemeenschap Arkorum, vrije basisscholen Roeselare. 

Ook een facebookpagina: https://www.facebook.com/PastoraalArkorum?ref=br_rs  
 
 www.onsmagjetvragen.be  

De pastorale site van scholengemeenschap Sint-Michiel.  
 
 www.kerkembodegem.be  
  Kies in de linkernavigatiebalk voor 4ieringen op Ten Bos. 
 
 www.wij-stenen.be 

Het digitale nummer van Wij-Stenen voor de pastoraal in en rond de school van het 
diocees Hasselt.(aangepast) 

  
http://www.ccv.be/brugge/materiaal  

Website met zeer veel bruikbare materialen en info (CCV).  
 
 http://thomas.theo.kuleuven.be  
 

http://pastoraal.katholiekonderwijs.vlaanderen/
https://begeleiding-west-vlaanderen.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/pastoraal(archief%20van%20materialen%20tot%20en%20met%20april%202018)
https://begeleiding-west-vlaanderen.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/pastoraal(archief%20van%20materialen%20tot%20en%20met%20april%202018)
https://www.kerknet.be/organisatie/vicariaat-onderwijs-bisdom-brugge
http://dpbgentdrupal.vsko.be/beleid-en-ondersteuning/pastoraal/pastoraal-basisonderwijs(nieuwe%20site%20in%20ontwikkeling)
http://dpbgentdrupal.vsko.be/beleid-en-ondersteuning/pastoraal/pastoraal-basisonderwijs(nieuwe%20site%20in%20ontwikkeling)
https://opvoedingsproject.wordpress.com/
http://www.dodhasselt.be/index.php/pastoraal-in-het-basisonderwijs
http://www.wij-stenen.be/joomla/
http://www.vikom.be/dienst-identiteit/pastoraal-op-school/pastoraal-op-school-basisonderwijs
http://www.vikom.be/dienst-identiteit/pastoraal-op-school/pastoraal-op-school-basisonderwijs
http://www.vikom.be/dienst-identiteit/pastoraal-op-school/pastoraal-op-school-secundair-onderwijs
http://www.vikom.be/dienst-identiteit/pastoraal-op-school/pastoraal-op-school-secundair-onderwijs
http://pastoraal.arkorum.be/
https://www.facebook.com/PastoraalArkorum?ref=br_rs
http://www.onsmagjetvragen.be/
http://www.kerkembodegem.be/
http://www.wij-stenen.be/
http://www.ccv.be/brugge/materiaal
http://thomas.theo.kuleuven.be/
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https://www.kuleuven.be/thomas/pastoraal/vieringen/  
Matrix van vieringen met een flexibel zoeksysteem en een mogelijkheid om eigen 
vieringen in te zenden.  

  
 www.pastoralezorg.be  

Elisabeth is een interactieve website over pastorale zorg, in de eerste plaats binnen 
zorg- en welzijnsvoorzieningen. Zie o.a. Tabblad Instrumenten, 'rituelen en gebeden'; en 
Themapagina’s met hun uitgewerkte thema's. 

  
https://www.klj.be/de-k-klj 

Website van KLJ met ruim aanbod aan teksten voor vieringen en verdiepings-momenten. 
 
 www.kuleuven.be/up/studenten/stilvallen/bezinningstekstjes  
  Inspirerende teksten UP Leuven. 
 
 http://5olvc.yurls.net/nl/page/684239  

Een site met materiaal aansluitend bij de onderwerpen van het vijfde leerjaar, met tal 
van verhalen, foto’s, filmpjes… (OLV Lokeren) 

 
 http://landvanderegenboog.blogspot.be  

Op deze blog vind je wekelijks de tekst van de kinderliturgie van de eucharistieviering 

van Sant Egidio op zondag om 17u in de Sint Carolus Borromeuskerk te Antwerpen. Deze 

kinderliturgie is voor kinderen van 5 tot 12 jaar. 

http://stilverdriethoeftniet.be/index.html   
 

https://ksa.be/downloads 
 Zingevingsbundel ‘K-materiaal’ KSA 

 
http://www.jezuieten.org/nl/nieuw/wijselijk-onwetend-de-paradox-in-het-christelijk-geloof 

Een groepsblog van Nederlandstalige jezuïeten in opleiding. 
 

http://www.sint-michielsbeweging.be/dialogos/ 
Blog met getuigenissen van hoe mensen inspirerend aan het werk zijn in hun leven/werk. 
De blog biedt een afwisseling tussen getuigenissen en algemene inspiratie vanuit de 
media en actualiteit, literatuur, bijbel, geloofstraditie 
 

https://zwijgenisgeenoptie.be/ 
Diepte interviews met mensen die de problemen van onze tijd erkennen maar zich daar 
niet door laten verlammen. De gesprekken die onze tijd nodig heeft. 

 
 
 
TAIZE 
 
 www.taize.fr/nl  
  
  
 
VORMING 
 

https://www.kerknet.be/bisdom-brugge/artikel/kalender-enkele-data  
Op deze website vind je een overzicht van de verschillende vormingsdiensten die op 
deze website hun activiteiten aankondigen. 

 
 

https://www.kuleuven.be/thomas/pastoraal/vieringen/
http://www.pastoralezorg.be/
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http://landvanderegenboog.blogspot.be/
http://stilverdriethoeftniet.be/index.html
https://ksa.be/downloads
http://www.sint-michielsbeweging.be/dialogos/
https://zwijgenisgeenoptie.be/
http://www.taize.fr/nl
https://www.kerknet.be/bisdom-brugge/artikel/kalender-enkele-data


website pastoraal@school: 
www.vicariaatonderwijsbisdombrugge.be 
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VREDESOPVOEDING 
 
 www.tumult.be 

Tumult streeft ernaar dat álle kinderen en jongeren in Vlaanderen en Brussel een actieve 
cultuur van vrede en geweldloosheid ontdekken, zelf vormgeven en geëngageerd 
uitdragen.  

 
 www.100jaargrooteoorlog.be  
 

http://vredeswakeslangemark.be/ 
 Vredeswakes Langemark 14 18 
 
 
 

WEETJES 
 
 www.koletjanssen.be  
  Alles wat je wilt weten over Kolet Janssen en haar boeken, vind je hier. Je kunt haar 
  antwoorden lezen op veel gestelde vragen.  
 
 
 
ZINTUIGELIJK VIEREN 

http://www.pastoralezorg.be/page/impulsen-rond-zintuiglijk-vieren/ 
Impulsen rond zintuigelijk vieren in BuO   
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