
www.vicariaatonderwijsbisdombrugge.be  

 

 

Pagina 1 van 19 
Rik Depré – Kris T’Seyen - vicariaat onderwijs bisdom Brugge - 10 12 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
Kris T’Seyen (domeinbegeleider pastoraal op school (bu)so en Rik Depré (identiteitscoördinator vicariaat 
onderwijs) hebben een aantal van hun 'favoriete' sites bij mekaar gebracht in onderstaand overzicht. 
Deze 'oplijsting'  heeft niet de bedoeling volledig te zijn. Het wil enkel een bescheiden dienst zijn in de 
zoektocht naar inspiratie om de domeinen ‘identiteit - godsdienst - pastoraal’ op school te ondersteunen.  
 
De wereld van het internet beweegt voortdurend. Enkele adressen zijn dan ook mogelijk snel achterhaald. 
Je kan suggesties, aanvullingen of correcties steeds melden via 
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. 

 

Tip: voeg een site toe aan je favorieten/bladwijzers. 

 

http://www.vicariaatonderwijsbisdombrugge.be/
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AVERBODE uitgeverij 
 
www.averbodeinspireert.be  

Religieuze boeken, kinderbijbels. 
 
BEELDMEDITATIES 
 

http://www.beeldmeditaties.nl/welkom_overbm.php    
Informatie over hoe je met kunst kan omgaan, hoe je kunst kan bekijken/bespreken in 
beelden, Bijbelverhalen en heiligenlegendes. 

 
BENEDICTIJNEN 
 

http://www.monasteria.org/benedictijnen/  
 
BEZINNING VOOR ONDERWIJSMENSEN 
 

https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/bezinning-voor-onderwijsmensen  
Viermaal in een schooljaar nodigt de Abdij van Averbode je uit tot herbronning van je 
werk in het onderwijs in een midweekend van vrijdagavond tot zaterdagavond. 

 
BIBDOC 
  

www.bidoc.be/bibdoc     
  Zoeker BIBDOC 'de Bron' Harelbeke. 
 
BIBLIODRAMA 
 

https://www.bibliodrama.be/  
Bibliodrama is op creatieve en speelse wijze op zoek gaan naar zingeving en 
spiritualiteit in de ontmoeting tussen (Bijbel)verhalen en het persoonlijke leven in de eigen 
leefomgeving en de brede maatschappelijke context. Het wil door uitbeelding en 
doorleving verhalen weer levend en de inspiratie voelbaar maken in eigen lijf en leden. 

 
BIJBEL  

 
de Bijbel online 

  https://www.vlaamsebijbelstichting.be/  
  https//www.debijbel.nl  
 
 www.rkbijbel.nl     

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

 
www.bijbelencultuur.nl    

Mooi ontwikkelde website waar duidelijk wordt dat Bijbel en cultuur samenhangend zijn. 

www.bibliodrama.be   

Bibliodrama gaat het om het in actie zetten van een religieus verhaal. Vooral voor 

basisonderwijs of de eerste graad van het secundair onderwijs. 

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. 
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http://www.bijbel.net/wb/?b=59
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 www.bijbelidee.nl      
Een waaier aan ideeën en lesmateriaal om Bijbelverhalen in het basisonderwijs uit te 
werken. 
 

www.gospelcomics.com/nederlands    
 Bijbelse stripverhalen. 

   
www.bijbelvlaanderen.be   

Het Vlaams Bijbelgenootschap 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://creatiefkinderwerk.nl/  

Klik rechts in de zoekbalk op de gewenste categorie (‘zoek op categorie’ – rond Bijbel). 
 

 www.prentenbijbel.nl  
Een kinderbijbel voor kinderen in de leeftijd van 4-7 jaar. 

 
https://www.bijbelverhalen.nl/bijbelverhalen/  

Een hertaling op kindermaat van heel wat Bijbelteksten en -verhalen met een 
boodschap. 

 
http://www.bibleforchildren.org/languages/dutch/stories.php  

  Bijbelverhalen voor kinderen: verhaal, presentatie, kleurplaat … 
 

https://www.evangile-et-peinture.org/?op=newindex&catid=1  
Breed scala van unieke afbeeldingen die verband houden met het Bijbelse woord, 
maar ook de mogelijkheid om elke zondag over het evangelie te mediteren. 

 
BIJBELDIENST BISDOM BRUGGE 
 

https://www.bijbelhuiszevenkerken.be/  
 O.a. info over het interactieve belevingsmuseum rond de Bijbel. 

 
BISDOM BRUGGE 
  

https://www.kerknet.be/organisatie/bisdom-brugge  
 Website van het bisdom Brugge. 

 
BISSCHOPPENCONFERENTIE 
 

https://www.kerknet.be/organisatie/bisschoppenconferentie  
De Bisschoppenconferentie van België is een permanent overlegorgaan binnen de rooms-
katholieke Kerk van ons land waarin alle bisschoppen en hulpbisschoppen het 
gezamenlijke beleid van de Belgische kerkprovincie bepalen. 

 
BROEDERS VAN LIEFDE – onderwijs en zorg 
 
 https://broedersvanliefde.be/  
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CARITAS INTERNATIONAAL 
 
https://www.caritasinternational.be/nl/  

Caritas helpt de slachtoffers van oorlogen, natuurrampen en armoede in eigen land of 
op de vlucht. Ze bieden hen onmisbare materiële en niet-materiële hulp. In België 
ondersteunt Caritas de migranten door hen een humaan antwoord te bieden, aangepast 
aan hun migratietraject. 

 
CARITAS VLAANDEREN 
 

https://caritasvlaanderen.be/nl  
Caritas Vlaanderen zet in op armoedebestrijding, vrijwillig engagement en pastoraal 
en identiteit. We vormen het knooppunt tussen werkvelden, waar organisaties en 
instellingen elkaar vinden om de visie rond zorg en solidariteit en rond mens en 
maatschappij te verdiepen en te actualiseren. 

 
CARITAS WEST-VLAANDEREN 
 

http://www.caritaswest.be/nl  
Caritas West-Vlaanderen v.z.w. verenigt personen en verantwoordelijken van 
voorzieningen die actief zijn in het domein van gezondheid en welzijn in de provincie 
West-Vlaanderen. 

 
CATECHESE 
 

http://www.catechesebrugge.be/   
Catechese website van bisdom Brugge. 
 

www.catechesehuis.be   
  Site van het catechesehuis in Brussel. 
   
CENTRUM CHRISTELIJK VORMINGSWERK (CCV) 
 

http://www.ccv.be/brugge/materiaal    
CCV in het bisdom Brugge staat ten dienste van medewerkers die zich inzetten voor de 
geloofsgemeenschap. Daarnaast bieden ze mensen vormingskansen in functie van een 
concreet engagement in kerk en samenleving of op hun persoonlijke geloofsweg.  

 
Website met zeer veel bruikbare materialen en info.  

 
CHIRO 
 
 https://chiro.be/info-voor-leiding/zingeving   
  Zingevingsmateriaal vanuit de Chiro. 
 
CHRISTIAN.ART 
 

https://www.christian.art/nl/  
commentaar door middel van een kunstwerk op de bijbellezing van de dag) 

 
DAGELIJKS GEBED 
 

https://www.gewijderuimte.org/  
Deze site nodigt je uit om in je dag een "Gewijde Ruimte" in te bouwen: tien minuten om 
hier en nu te bidden, terwijl je zit voor je computer, begeleid via het scherm met enkele 
verzen, gekozen uit de Bijbellezingen van de dag. 

 

http://www.vicariaatonderwijsbisdombrugge.be/
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 https://biddenonderweg.org/  
Bidden Onderweg is een dagelijkse gebedspodcast die je helpt om te bidden, waar en 
wanneer je maar wilt.  
 

https://www.bijbelcitaat.be/  
Via deze site kan je je intekenen om dagelijks een Bijbelcitaat in je mailbox te ontvangen. 
Ook kan je via deze site, of vanuit de dagelijkse mailing, doorlinken naar de lezingen 
van de dag volgens de katholieke liturgische kalender, met een korte overweging, plus 
een dagelijks gebed. Ook een dagelijkse leestip: een opbouwend geluid uit Kerk of 
samenleving. 
 

www.dagelijksegedachte.net   
Vernieuwd aanbod vanaf 01/12/2020. 
 

https://www.tiltenberg.org/getijdengebed/index.html  
Dagelijks getijdengebed (psalmen) van de rooms-katholieke kerk. Je moet  eerst 
registreren. Bestaat ook als app voor smartphone of tablet. 

 
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. 
 

https://www.ndweb.org/prier-a-partir-de/une-oeuvre-dart/  
 Bidden met kunstwerken. 

 
DE BRON HARELBEKE (pastoraal centrum) 
 
 https://www.debron-har.be/  

Pastoraal centrum met religiowinkel en uitleendienst van educatieve koffers. 
 
DIACONIE BISDOM BRUGGE 
 

http://www.diaconiebrugge.be/  
De Dienst Diaconie houdt volgende doelen voor ogen: 

-diaconie duidelijker op de kerkelijke agenda plaatsen; 
-kerkelijke groepen stimuleren en oriënteren in hun diaconaal handelen; 
-het ontwikkelen van een ‘spiritualiteit van de diaconie’. 
 

DON BOSCO 
 

https://www.donbosco.be/  
 
https://www.jeugddienstdonbosco.be/don-bosco-als-inspirator/avondwoordjes   

Hier vind je meer dan 400 inspirerende teksten, uitspraken, quotes, citaten, filmpjes, 
Evangelieteksten, gebeden en zelfs uitgewerkte bezinningsmomenten. Je kan zoeken op 
een kernwoord of op type.  

 
DOCUMENTEN 

www.rkdocumenten.nl/rkdocs  
  (alle) Officiële documenten uit de rooms-katholieke Kerk in het Nederlands. 
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DENK en DOE in DIALOOG 
 

https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/visiemap-denk-en-doe  
 Visiemap met werkvormen rond pastoraal in de katholieke dialoogschool. 

 
DOOPSEL OP LAGERE SCHOOLLEEFTIJD 
 

http://www.catechesebrugge.be/doopsel/doopsel-op-lagere-schoolleeftijd/  
 
EERSTE COMMUNIE 
 

http://www.catechesebrugge.be/eerste-communie/  
 

https://www.gezinspastoraal.be/page/eucharistie/0/#impulsen-eerste-communie  
 

https://www.kerknet.be/graag-samen/artikel/kleurrijk-jaar-eerste-
communie?microsite=14252   

 
https://www.kerknet.be/graag-samen/artikel/wij-vieren-samen-feest-een-eerste-
communie?utm_source=Kerknet+Daily&utm_campaign=52c6ee9af5-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_05_12_02_00&utm_medium=email&utm_term=0_071c968197-
52c6ee9af5-133318489   
 

ELISABETH 
 

www.pastoralezorg.be    
Elisabeth is een interactieve website over pastorale zorg, in de eerste plaats binnen 
zorg- en welzijnsvoorzieningen.  

 
FILOSOFEREN met kinderen 
 
 http://filosoferenmetkinderen.blogspot.com  

FOTOSITE 
 
 Rechtenvrije fotosites:  
 
  www.sxc.hu    
 
  www.flickr.com   
  
  https://unsplash.com   
 

Afbeeldingen bij de bijbel: 
 

https://www.artbible.info/  
 
 Fotodatabank Thomaswebsite: 
 
  https://www.kuleuven.be/thomas/page/fotodatabank/  
  
FILM 
 

www.lesseninhetdonker.be     
Zie zeker: filmaanbod, lesmateriaal, filmfiches. 
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www.schooltv.nl   
  Via de zoekterm: 'levensbeschouwing'. Leeftijdscategorie vanaf 13 jaar en ouder. 
  
 www.values.com   
  Een verzameling van korte inspirerende filmpjes. 
 
FRANCISCAANSE SPIRITUALITEIT VANDAAG 
 

http://www.franciscaansleven.be/  
 
GANDALF 
 

https://www.gandalfweb.be/  
Gandalf organiseert vakanties voor gezinnen die in armoede leven. 

GEZINSPASTORAAL BISDOM BRUGGE 
 

https://www.gezinspastoraal.be/page/gezinspastoraal-brugge/  
De dienst wil pastoraal aanwezig zijn en een breed aanbod ontwikkelen voor de diverse 
gezinnen, groepen en individuele personen. 

 
GRAAG SAMEN 
 

https://www.kerknet.be/organisatie/graag-samen  
'Graag samen’ – het intergenerationele project van IDGP – bundelt initiatieven en 
materiaal voor jong en oud samen. Gezinnen en geloofsgemeenschappen vinden hier 
impulsen, ideeën en kant-en-klaar materiaal om te groeien naar meer ‘samen’ over 
generatiegrenzen heen. 

 
GEBEDEN EN BEZINNINGSTEKSTEN 

 
https://www.kuleuven.be/thomas/page/gebedenboek/  
 Gebeden en bezinningsteksten op de Thomaswebsite. 

 
GEDICHTEN 
 
 https://www.kuleuven.be/thomas/page/gedichtendatabank/  
  Gedichtendatabank op de Thomaswebsite. 
 
GELOVEN BIJ/MET KINDEREN 
  
 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. 

 
 
 http://www.kindengeloof.nl   

Iedereen heeft bepaalde ideeën over het geloof. Sommige mensen geloven wel, 
anderen weer niet. Er wordt vaak gezegd: Ik geloof wel dat er ‘iets’ is, maar wat het is 
weet ik niet. Iedere ouder, voogd of opvoeder komt voor vragen van kinderen/tieners 
te staan, die met het geloof te maken hebben. Deze site reikt handvaten tot antwoord 
aan. Ook kinderen/tieners kunnen hier terecht met vragen of dingen om te doen. Er is 
een archief met veel thema's. Deze website is voor groot en klein. 

 
 https://godsdienstklas.yurls.net/nl/page/1023348  
  Presentaties, liedjes, verhalen, filmpjes … 

http://www.vicariaatonderwijsbisdombrugge.be/
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https://www.kinderwoorddienst.nl/   
Elke week speels omgaan met het evangelie. 
 

https://creatiefkinderwerk.nl  
Meer dan duizend ideeën voor geloofsoverdracht aan kinderen. 

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.  

 
GODSDIENSTEN 
 

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

• Website voor kinderen én leraren 
 

http://missiokids.nl/home.html  
Hier kunnen kinderen informatie vinden over verschillende godsdiensten en onderwerpen 
die in alle religies voorkomen. 
 

 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. Kies via zoeken, bv. 
‘levensbeschouwing’. 

 
 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. 

 
GODSDIENSTLESSEN LAGER 
 

https://godsdienstklas.yurls.net/nl/page/909939 
  Veel inspiratie en materialen voor de lessen RKG in het lager onderwijs. 
 
GROENHOVE – diocesaan dienstenhuis 
 

https://www.groenhove.net/nl/Home  
 
GROOTSEMINARIE BRUGGE 
 

http://www.grootseminariebrugge.be/  
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https://creatiefkinderwerk.nl/
https://gezinspastoraal.wordpress.com/
http://christendom.yurls.net/
http://hindoeisme.yurls.net/
http://islam.yurls.net/
http://jodendom.yurls.net/
http://missiokids.nl/home.html
http://www.samsam.net/
http://www.schooltv.nl/
http://gaa.bijbel.net/
http://www.jeugdbieb.nl/rubriek.php?rID=17
https://godsdienstklas.yurls.net/nl/page/909939
https://www.groenhove.net/nl/Home
http://www.grootseminariebrugge.be/


www.vicariaatonderwijsbisdombrugge.be  

 

 

Pagina 9 van 19 
Rik Depré – Kris T’Seyen - vicariaat onderwijs bisdom Brugge - 10 12 2020 

HALEWIJN-uitgeverij 
 

https://www.halewijn.info/  
  
HERINNERINGSEDUCATIE 
 

https://herinneringseducatie.be/  
 https://www.flandersfields.be/nl  

http://vredeswakeslangemark.be/   
 
INTERLEVENSBESCHOUWELIJKE COMPETENTIES 
 

https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/3c137818-cd4d-4188-8153-
21500704609b?requirements=%2Fcontent%2F9b7aa95d-ad5d-42ed-b611-950448182402  

Basisteksten ‘interlevensbeschouwelijke competenties’ in het kader van dialoog en 
samenwerking tussen levensbeschouwingen op school. 

 
INTERDIOCESANE JEUDDIENST (jongerenpastoraal Vlaanderen) 
 

https://www.kerknet.be/organisatie/IJD   
 
INSPECTIE ROOMS-KATHOLIEKE GODSDIENST 
 

https://www.onderwijsinspectie.be/nl/rooms-katholieke-godsdienst  
 
INTERDIOCESAAN PASTORAAL BERAAD 
 

http://www.ipbsite.be/  
Het IPB is een overlegorgaan van de katholieke Kerk in Vlaanderen. Het overleg beoogt 
een bijdrage te leveren in de opbouw van de kerkgemeenschap met een bijzondere 
aandacht voor de plaats van de leek.  

 
INTERRELIGIEUZE DIALOOG 
 

www.orbitvzw.be   
 
www.studioglobo.be  
 
https://www.kerknet.be/thema/interreligieuze-dialoog  

 
INWEZIG 

 
https://inwezig.be/  

“Niet afwezig zijn. Niet helemaal aanwezig zijn. Maar in-wezig. De één in de ander. 
Wat een woord. Wat een werkelijkheid. Het moest de naam van de website worden, 
die ik als geschenk ontving en op mijn beurt aan jou geef.” 

 
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 ervan uit 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 
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 
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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.  

 
https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/nieuwe-webpaginas  

Katholiek Onderwijs Vlaanderen werkt in het schooljaar 2020-2021 aan de bouw van 
een nieuwe website. Zo willen ze je in de toekomst nog beter van dienst zijn. Op deze 
pagina kun je de eerste uitgewerkte thema’s online raadplegen. 

 
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/katholieke-dialoogschool  

Site van het  Katholiek Onderwijs Vlaanderen over de katholieke dialoogschool. Je treft 
er volgende items: visietekst - engagementsverklaring - basisteksten - onderzoek - aan 
de slag. 

 
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/pastoraal  

Website van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen over de pastoraal in de katholieke 
dialoogschool. Je treft er volgende items: verlies en rouw – bezinning voor leerlingen – 
inspirerend materiaal. 

 
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/missie-visie-kernwaarden  

Kwaliteitsvol besturen, missie visie kernwaarden. Als bestuur draag je de 
eindverantwoordelijkheid voor de werking van jouw onderwijsinstellingen. Kwaliteitsvol 
besturen en de taken en verantwoordelijkheden van een bestuur vragen professionaliteit 
van alle besturen en bestuurders. 

 
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/rooms-katholieke-godsdienst/inhoud-en-
afspraken   

-Rooms-katholieke godsdienst in Zill; 
-Levensbeschouwelijk, religieus en/of godsdienstig groeien. 
De visie op het ontwikkelveld r.-k. godsdienst en de onderliggende ontwikkelthema's 
helpt je op een dieper niveau te werken met jouw leerlingen. Door op de titel te klikken, 
kom je meer te weten. 

 
 https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/godsdienst-so?preview  
  Website r.-k godsdienst, secundair onderwijs. 
 
KLJ 
 
 https://www.klj.be/de-k-klj  
  De ‘K’ in KLJ. 
 
KOLET JANSSEN 
 

https://www.koletjanssen.be/  
“Elke dag zie ik zoveel merkwaardige dingen, dat ik er wel over moet schrijven. Om 
beter te begrijpen wat er gebeurt. Om verbanden te zien met vroeger of verder. 
Welkom om mijn gedachten te lezen en erop te reageren!” 
 

KOOR EN STEM 
 
 https://www.koorenstem.be/nl  

Koor&Stem vzw is het aanspreekpunt voor koren en vocale muziek. Dirigenten, zangers 
en bestuursleden van amateurkoren kunnen bij ons terecht voor advies, vorming en 
podiumkansen. We verenigen meer dan 1000 koren in heel Vlaanderen. Zowel binnen 
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als buiten de koorwereld, in het onderwijs, in de zorgsector en tot over de landsgrenzen 
heen.   
 

KSA 

 
https://www.ksa.be/k  
 ‘K- materiaal’ KSA. 
 

KERK in Vlaanderen  
 
 www.tertio.be   
  Christelijk opinieblad voor het derde millennium (Vlaanderen). 
 
 www.kerknet.be/kerkenleven 
  Weekblad van de Vlaamse kerkgemeenschap. 
 
 www.kerknet.be   
  Site met kerkelijk nieuws, agenda's, liturgie en heel wat weetjes. Informatie over de 
  Kerk in Vlaanderen en de wereld. 
 
KIJKTAFELS 
 

http://www.catechesebrugge.be/kijktafels/  
 
KLEUTERGEWIJS 
 

https://kleutergewijs.wordpress.com 
  Blog over onderzoek en innovatie in kleuteronderwijs  

KUNST 
 
 www.artway.eu   
  Zie op de site de rubriek: 'wat wij doen'. 
 
 www.homelie.biz   
  Unieke afbeeldingen bij de zondagse lezingen (Franstalig). 
 
 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. 

 
LEEFTOCHT 
 

https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/leeftocht  
Leeftocht is een maandelijkse publicatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Leeftocht 
richt zich tot onderwijsmensen die vandaag leven in een groot netwerk van relaties in 
een pluriforme samenleving. Leeftocht spreekt hen aan op de spirit van hun bewogen 
bezig zijn, in hun persoonlijk leven en in hun professionele engagementen. De site is als 
volgt opgebouwd: wat is leeftocht? - jaarthema - nummers - leeftocht voor kinderen - 
uitwerking jaarthema - uit het werkveld. 
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LIED 
 
 http://www.kerkliedwiki.nl/Kinderen  

Kerkliedwiki is een online encyclopedie met achtergrondinformatie over kerkliederen. 
Over het ontstaan en de inhoud van elk lied. Maar ook over de makers ervan: 
tekstdichters en componisten. 
Kerkliedwiki helpt liturgen bij het vinden van geschikte liederen voor vieringen. 
Bovendien helpt de website uitvoerenden van kerkmuziek (koren, musici) op weg met 
praktische informatie en wijst de weg naar relevante bladmuziek. Zie ook: 
https://www.kerkliedwiki.nl/Hoofdpagina  

 
https://martijndekker91.wordpress.com/category/god-in-popmuziek/  
 Hoe wordt God naar voren gebracht in popmuziek? 

 
https://visie.eo.nl/artikel/2018/04/9-liedjes-die-over-god-kunnen-gaan   

  Negen liedjes die over God kunnen gaan (evangelische omroep). 
https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/video/9-mooiste-christelijke-en-inspirerende-
songs-van-2019  
 De negen mooiste, christelijke en inspirerende songs van 2019. 

 
LITURGISCHE VIERINGEN 

 
https://www.kuleuven.be/thomas/pastoraal/vieringen/ritualSearch.php  

Matrix van vieringen met een flexibel zoeksysteem en een mogelijkheid om eigen 
vieringen in te zenden. 
 

MUURKRANTEN uitgeverij 
 

www.muurkranten.be  
 
MOSTERDZAADJES 
 

https://www.kerknet.be/graag-samen/artikel/mosterdzaadjes-kinderen-proeven-thuis-van-
bijbelverhalen  
 Bijbelverhalen “vertaald” op kindermaat met een denkvraag, doetip en gebed. 

 
NASCHOLING IDENTITEIT - GODSDIENST - PASTORAAL 

 
https://www.nascholing.be/2020-2021/index.aspx  

Tik bij ‘zoeken’ de woorden: ‘identiteit’, ‘godsdienst’ of ‘pastoraal’ in. 
 
NETWERK RECHTVAARDIGHEID EN VREDE 
 
 https://www.netrv.be/  

Het Netwerk Rechtvaardigheid & Vrede vzw is een netwerk van solidariteitsorganisaties 
die werkzaam zijn en werken in opdracht van of verbonden zijn met de Vlaamse 
katholieke kerkgemeenschap. 

 
NIKOLAAS SINTOBIN (Jezuïet en internetpastor) 
 
 http://nikolaassintobin.blogspot.be    
  Blog van Nikolaas Sintobin. – mijmeringen van een Jezuïet en internetpastor. 
  Zie ook: https://nieuw.kerknet.be/auteur/nikolaas-sintobin-sj  
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ORGANISATIES 'GOEDE DOEL' 
 
 www.goededoelen.be  
 
 www.welzijnszorg.be   
 www.broederlijkdelen.be   
 www.missio.be   
 
 www.damiaanactie.be   
 www.vredeseilanden.be   
   
 www.komafmetarmoede.be  

 
 https://www.goodgift.be/goede-doelen/  
 
OPLEIDINGSINSTITUTEN 

 
Hoger Instituut voor godsdienstwetenschappen Leuven. 
https://www.kerknet.be/organisatie/hoger-instituut-voor-godsdienstwetenschappen  
 
Hoger Instituut voor godsdienstwetenschappen Antwerpen. 
https://www.higwa.be/  
 
Hoger Instituut voor godsdienstwetenschappen Hasselt. 
https://www.kerknet.be/bisdom-hasselt/artikel/higw  
 
Hoger Diocesaan Godsdienstinstituut Gent. 
https://www.kerknet.be/organisatie/hoger-diocesaan-godsdienstinstituut  
 
Faculteit Theologie en Religiewetenschappen K.U.Leuven. 
https://theo.kuleuven.be/  

 
Instituut voor Theologie en Pastoraal – Grootseminarie Ten Duinen. 
www.itpbrugge.be   

Het Instituut voor Theologie en Pastoraal op het Grootseminarie Ten Duinen biedt 
theologische en pastorale vorming aan in het bisdom Brugge. Er is basisopleiding voor 
parochieassistenten, diakens en pastoraal werkenden. Er zijn modules voor medewerkers 
in de Kerk, godgewijden en geïnteresseerden. 

 
ORBIT 
 
 https://www.orbitvzw.be  
 
PASTORAAL IN DE KATHOLIEKE DIALOOGSCHOOL 
 

https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/pastoraal  
Website van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen over de pastorale werking in de 
katholieke dialoogschool. Je treft er volgende items: verlies en rouw – bezinning voor 
leerlingen – inspirerend materiaal. 

 
www.kuleuven.be/thomas/page/pastoraal  

  Het ‘onderdeel’ pastoraal op de Thomaswebsite. 
 
PASTORALE INSPIRATIEGROEPEN OP SCHOOL MET EIGEN WEBSITE 
 

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

http://www.vicariaatonderwijsbisdombrugge.be/
http://www.goededoelen.be/
http://www.welzijnszorg.be/
http://www.broederlijkdelen.be/
http://www.missio.be/
http://www.damiaanactie.be/
http://www.vredeseilanden.be/
http://www.komafmetarmoede.be/
https://www.goodgift.be/goede-doelen/
https://www.kerknet.be/aartsbisdom-mechelen-brussel/organisatie/hoger-instituut-voor-godsdienstwetenschappen-higw
https://www.kerknet.be/organisatie/hoger-instituut-voor-godsdienstwetenschappen
https://www.kerknet.be/organisatie/hoger-instituut-voor-godsdienstwetenschappen
https://www.higwa.be/
https://www.higwa.be/
https://www.kerknet.be/bisdom-hasselt/artikel/higw
https://www.kerknet.be/bisdom-hasselt/artikel/higw
https://www.kerknet.be/organisatie/hoger-diocesaan-godsdienstinstituut
https://www.kerknet.be/organisatie/hoger-diocesaan-godsdienstinstituut
http://theo.kuleuven.be/
https://theo.kuleuven.be/
https://www.orbitvzw.be/
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/pastoraal
http://www.kuleuven.be/thomas/page/pastoraal
http://pastoraal.arkorum.be/


www.vicariaatonderwijsbisdombrugge.be  

 

 

Pagina 14 van 19 
Rik Depré – Kris T’Seyen - vicariaat onderwijs bisdom Brugge - 10 12 2020 

 
PEDAGOGISCH PROJECT (project van Katholieke Hogeschool Aalst/Gent/Sint-Niklaas) 
 

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

RETRAITE 
 

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. 

 
ROUWEN - ZIEK ZIJN - STERVEN  
 

https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/verlies-en-rouw  
De webpagina Verlies en rouw op de website van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 

 
www.achterderegenboog.nl  

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. 

 
https://www.wijrouwenmee.be/  

‘wijrouwenmee’ is een initiatief van de coronadenktank en wil steun en troost bieden in 
deze moeilijke dagen. Want je verdriet hoeft niet in quarantaine.  

 
https://www.amant.be/rouwen-met-kinderen-1  

Kathleen Amant schreef en tekende het prentenboek 'Tot voorbij de regenboog' voor 
kleuters en jonge kinderen, die afscheid moeten nemen van een geliefde. Omdat 
kinderen rouwen door ermee bezig te zijn werden er twee troostpakketten ontwikkeld 
bij dit boek, één compact pakket voor thuisgebruik en één uitgebreid pakket XL voor 
gebruik op scholen.  Deze pakketten zijn uniek in hun soort, omdat de inhoud volledig is 
afgestemd op het verhaal van de regenboog. Het zit boordevol creatieve en/of speelse 
verwerkingsactiviteiten.  

 
https://www.kuleuven.be/thomas/page/rouwen-op-school/  

Rouwen op school. Uitgebreide bundel bij pastoraal op de Thomas-godsdienstwebsite 
van de KU Leuven. 

 
https://www.kerknet.be/sites/default/files/Zinzorg%20%26%20pastoraat_Omgaan%20
met%20verlies.pdf    

10 tips zinzorg & pastoraat van vzw Organisatie Broeders van Liefde, Gent.   
 

https://www.in-de-wolken.nl/  
In de Wolken is een uitgebreide informatieve website. Er worden brochures, boeken en 
andere materialen ontwikkeld voor rouwenden. Hoewel In de Wolken zich richt op alle 
rouwenden is zij met name gespecialiseerd in rouwende kinderen en jongeren. 

 
https://www.pastoralezorg.be/page/elisabeth/  

Lijden, rouw en hoop, themapagina’s op de Elisabethwebsite. 
 https://www.pastoralezorg.be/page/rituelen-bij-ziekte-en-dood/  
  Rituelen bij ziekte en dood. 

https://www.pastoralezorg.be/page/pastoraat-met-rouwende-kinderen/  
Pastoraat met rouwende kinderen.  
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https://www.rouwzorgvlaanderen.be/  
Is een vrijwilligersorganisatie rond ‘zorg om mensen in rouw’ en wordt gerund door een 
ploeg ervaren en geschoolde mannen en vrouwen. 

 
http://www.palliatieve-zorg-en-kinderen.be/template.asp?f=start.htm  

Kinderen en jongeren betrekken bij palliatieve zorg - Federatie Palliatieve Zorg 
Vlaanderen en VLK. 

 
http://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. 

 
https://www.missingyou.be/  

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

 
Verlies en rouw in tijdschrift Klasse: 
 
 https://www.klasse.be/reeks/rouw-en-verdriet/  

 
https://www.klasse.be/222308/rouw-en-verdriet-tijdens-
corona/?utm_source=Klasse+-+Nieuwsbrieven&utm_campaign=8b27044fd9-
Klasse_schooldirect_2020_04_21&utm_medium=email&utm_term=0_b661ff641f-
8b27044fd9-420283805  

 
https://www.samenferm.be/netwerk/planttroost  

Ferm lanceerde een website 'PlantTroost' waarmee ze mensen willen aanmoedigen om 
troostplekken te maken in hun omgeving. De website staat ook vol met andere nuttige 
informatie en tips om troost te geven en troost te krijgen.  

 
https://remembr.com/  

Is een webplatform waar je een gratis herdenkingspagina kan maken voor een dierbare. 
Je kan er herinneringen delen, foto’s of video’s plaatsen en mensen de kans geven om 
te condoleren.  

 
https://mijnherinneringaanjou.be/  

Een interactieve site die kinderen tussen 6 en 12 jaar kan helpen om het verlies van een 
dierbare beter te verwerken. Kinderen (of hun ouder, grootouder of voogd) planten een 
virtuele boom voor de overledene en gaan daarmee op een creatieve manier aan de 
slag met hun herinneringen. Geeft (ook aan jongere) kinderen, jongeren én volwassenen 
de kans om herinneringen in de vorm van tekstjes, foto's, liedjes, ingesproken 
boodschappen te bewaren. Bevat ook drie informatieve filmpjes die de belangrijkste 
onderdelen van een afscheid op kindermaat uitleggen. 

 
https://www.rouwkost.be/omgaan-rouw-school-vereniging/  

Is een portaalsite dat een eerste hulp wil bieden in het verwerkingsproces van jonge 
mensen tussen 13 en 23 jaar. Dit gebeurt door hen te informeren over de werking van 
politie en parket in situaties waarbij deze diensten zijn tussengekomen, vervolgens 
manieren om om te gaan met rouw en tenslotte een overzicht van de diverse 
hulpverleningsdiensten in Vlaanderen. 

 
https://www.eerstetroost.be/  

Bevat informatie over het verwerken van een verlies voor kinderen van 3 tot 12 jaar. 
Ouder(s) worden geïnformeerd op welke manier ze kunnen omgaan met hun kind(-eren) 
en welke hulpmiddelen en werkvormen er bestaan en gebruikt kunnen worden om hen te 
helpen. 
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https://www.postkantoor.org/index.html  
Postkantoor 00/00/00 is een postkantoor voor brieven naar overleden mensen. 
 

 
 
https://www.neoparent.be/  

Wanneer een baby te vroeg wordt geboren of een minder goede start kent na de 
geboorte, dan kan een opname op de afdeling neonatologie noodzakelijk zijn. Via deze 
site vind je een app die ouders wil ondersteunen. Daarnaast is er ook een troostkoffer 
om met kinderen in gesprek te gaan over thema’s zoals rouw, verdriet, verlies. 
 

SCHOOLBESTUREN 
 

https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/missie-visie-kernwaarden  
Kwaliteitsvol besturen, missie visie kernwaarden. Als bestuur draag je de 
eindverantwoordelijkheid voor de werking van jouw onderwijsinstellingen. Kwaliteitsvol 
besturen en de taken en verantwoordelijkheden van een bestuur vragen professionaliteit 
van alle besturen en bestuurders. 

 
SCHOOLKALENDER MET WEKEN VAN… en DAGEN VAN… 
 

https://www.klascement.net/kalender/weekvan?from=01-01-2021&date=2020  
Sluit met je activiteiten aan op de actualiteit met deze schooljaarkalender van 
KlasCement met de themadagen en themaweken. Klik op een speciale ‘dag of week 
van’ om passend lesmateriaal en inspiratie te vinden. Gebruik de filter om het 
onderscheid te maken tussen themadagen, schoolvakanties en feestdagen. 

 
SINT-MICHIELSBEWEGING 
 

https://www.sint-michielsbeweging.be/  
De Sint-Michielsbeweging is een nieuwe beweging binnen de katholieke Kerk die jonge 
mensen wil begeleiden in hun geloofsgroei als christen.  

 
STUDENTENPASTORAAL BISDOM BRUGGE 

 
Bisdom Brugge - Studentenpastoraal | Kerknet 

 
TAIZE 
 
 www.taize.fr/nl   
 
THOMASWEBSITE 
 

https://www.kuleuven.be/thomas/page/  
Thomas (Theologie, Onderwijs en Multimedia: Actieve Samenwerking) wil een actieve en 
interactieve samenwerking creëren tussen alle leerkrachten (r.-k.) godsdienst van alle 
onderwijsnetten in Vlaanderen en allen die met geloofsopvoeding (bij jongeren) begaan 
zijn. Alle actoren van het Vlaamse godsdienstonderwijs en ‘pastoraal op school’ kunnen 
elkaar hier vrij ontmoeten in een kwalitatief kader dat ontworpen en onderhouden wordt 
vanuit de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven. Thomas leeft 
van de overtuiging dat we sterker staan als we samenwerken en dat er doorheen intense 
interactie samen kan gezocht worden hoe de levensbeschouwelijke en religieuze 
dimensie van de werkelijkheid voor jongeren op een hedendaagse wijze kan ontsloten 
worden. 
Thomas wil in de geest van de leerplannen r.-k. godsdienst een werkbaar, praktisch en 
interactief platform ontwikkelen dat dienstbaar kan zijn voor alle godsdienstleerkrachten 
en pastoraal werkenden. 
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Drie concepten staan centraal: informatie uitwisselen, communicatie 
bevorderen en vorming van leerkrachten permanent ondersteunen. 

 
THUISFRONT 
 

https://www.thuisfront.be/  
 Steunpunt voor families van gedetineerden. 

 
TRALIES UIT DE WEG 
 
 https://traliesuitdeweg.weebly.com/  

"Tralies uit de weg" is een project dat een brug wil vormen tussen de gemeenschap 
buiten en  binnen de muren van de gevangenissen in de hoop ertoe bij te dragen de 
kloof tussen beiden wat te dichten. 

 
UNIVERSITAIRE PAROCHIE LEUVEN 
 

www.kuleuven.be/up/studenten/stilvallen/bezinningstekstjes   
Even stilvallen. Inspirerende teksten op de website van de universitaire parochie Leuven. 

  
VAKSPECIFIEKE IMPULSEN (‘visjes’) 
 
 https://www.kuleuven.be/thomas/page/dialoogschool-vis-concept/  

Vakspecifieke Impulsen op School (VISjes) geven concreet gestalte aan het project van de 
katholieke dialoogschool. De VISjes vormen aanzetten om via de seculiere vakken (dat wil 
zeggen: alle vakken behalve godsdienst) een levensbeschouwelijk gesprek te initiëren 
waarbij de katholieke identiteit verkend wordt tegen de achtergrond van 
levensbeschouwelijke diversiteit zoals die in de maatschappij en de eigen school zichtbaar 
aanwezig is. 

 
VERBONDEN LEVEN 
 

https://www.verbondenleven.be/  
Commentaar op lezingen van de dag. Bezinningen bij de sterke tijden door het jaar. 

 
VICARIATEN VOOR ONDERWIJS 
  
 Diocesaan Centrum Katholiek Onderwijs – regio Antwerpen 
 https://www.dsko.be/  
 
 Vicariaat Onderwijs Bisdom Brugge 
 www.vicariaatonderwijsbisdombrugge.be  

 

• katholieke dialoogschool 
https://www.kerknet.be/vicariaat-onderwijs-bisdom-brugge/informatie/visie-en-
denkkaders  

• pastoraal in de katholieke dialoogschool no 
https://www.kerknet.be/vicariaat-onderwijs-bisdom-brugge/artikel-
informatie/jaarthema-2020-2021-verrassend-vreugdevol?microsite=12158  

• inspectie/begeleiding rooms – katholieke godsdienst bao 
https://www.kerknet.be/vicariaat-onderwijs-bisdom-brugge/informatie/basis-
onderwijs  

• inspectie/begeleiding rooms – katholieke godsdienst so 
https://www.kerknet.be/vicariaat-onderwijs-bisdom-brugge/artikel-
informatie/inspectie-rk-godsdienst-secundair-onderwijs  
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Vicariaat Onderwijs Bisdom Gent 
 https://www.kerknet.be/organisatie/vicariaat-onderwijs-bisdom-gent-vzw  
 

• katholieke dialoogschool – identiteit 
https://www.kerknet.be/vicariaat-onderwijs-bisdom-gent-vzw/artikel/dienst-
identiteit  

• blog pastoraal in de katholieke dialoogschool /opvoedingsproject 
https://opvoedingsproject.blog/   

• inspectie/begeleiding rooms – katholieke godsdienst bao 
https://www.kerknet.be/vicariaat-onderwijs-bisdom-gent-
vzw/informatie/inspectie-begeleiding-r-k-godsdienst-basisonderwijs  

• inspectie/begeleiding rooms – katholieke godsdienst so 
https://www.kerknet.be/vicariaat-onderwijs-bisdom-gent-
vzw/informatie/inspectie-begeleiding-r-k-godsdienst-secundair  

 
Vicariaat Onderwijs Bisdom Hasselt 

 http://www.dodhasselt.be/  
 

• identiteit en pastoraal in de katholieke dialoogschool  
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/b21104fb-3e28-40ce-b541-
68a77d36b1c0  

• inspectie/begeleiding rooms – katholieke godsdienst bao 
http://www.dodhasselt.be/index.php/rkg/rkg-bao  

• inspectie/begeleiding rooms – katholieke godsdienst so 
http://www.dodhasselt.be/index.php/rkg/rkg-so  

  
Vicariaat Onderwijs Mechelen - Brussel 
http://www.vikom.be/  
 

• katholieke dialoogschool 
http://www.vikom.be/dienst-identiteit/christelijke-identiteit  

• pastoraal op school no 
http://www.vikom.be/dienst-identiteit/pastoraal-op-school  

• inspectie/begeleiding rooms – katholieke godsdienst bao 
http://www.vikom.be/dienst-identiteit/godsdienst-basisonderwijs  

• inspectie begeleiding rooms – katholieke godsdienst so 
http://www.vikom.be/dienst-identiteit/godsdienst-secundair-onderwijs  

  
VIERINGEN 
 

www.kerkembodegem.be  
  Kies in het keuzemenu o.a.  voor vieringen op Ten Bos. 
 
 https://www.theobaldusparochie.nl/lit-tekst0.html  
  Zeer mooi en ruim aanbod bij teksten van allerlei thema’s (zie keuzemenu rechts). 
 
VLAAMS LASALLIAANS PROJECT 
 

https://vlpidentiteit.weebly.com/inspiratiehoekje.html  
Inspirerende impulsen ter bezinning: beeld, tekst, film, song … 
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VREEDZAAM SAMENLEVEN  
 

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.  

 
WANDELEN 
 
 https://zielgaattevoet.nl/  
  De spiritualiteit van het wandelen. 
 
WELZIJNSSCHAKELS 
 

https://www.welzijnsschakels.be/  
Welzijnsschakels verenigt groepen van vrijwilligers. Mensen met en zonder armoede-
ervaring ontmoeten elkaar in deze groepen. Deze groepen willen mensen die uitgesloten 
worden meer kansen bieden. Welzijnsschakels ondersteunt deze groepen. 

 
ZINTUIGELIJK VIEREN 
 

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