
 

 

 

 



 

 Versie september 2022  2 

Jaarthema 2022 – 2023 

Broederlijkheid ontdekken 

 

Opstartbrochure 

U vindt in deze opstartbrochure de reeds gekende data van de activiteiten, door de vicariaten en 

diensten gepland en diocesaan, dekenaal of plaatselijk georganiseerd. In de maand september wordt 

u een update bezorgd. Dit jaar komt deze eerste versie van de opstartbrochure laat in uw mailbox. 

Onze excuses daarvoor. We hopen dat het toch nog een hulp kan zijn – eigenlijk onontbeerlijk – voor 

de jaarplanning ter plaatse en in het dekenaat. 

 

Jaarthema ‘22-’23 - Een brief van onze bisschop 

Zoals u op de voorkaft van deze opstartbrochure kan zien, het jaarthema “Broederlijkheid 

ontdekken” gaat het komende werkjaar verder. Toch heeft onze bisschop twee accenten naar voor 

geschoven die in het bijzonder onze aandacht kunnen vragen. 1) De kracht van het gebed ontdekken 

2) Concrete stappen zetten naar de wereld van de armen en van andere religies. “Ze verdienen 

extra aandacht om de ‘broederlijkheid’ die paus Franciscus vanuit Fratelli tutti wil realiseren, ook 

waar te maken. Ze zullen met de diensten verder worden uitgewerkt en omgezet in haalbare en 

inspirerende werkvormen”, aldus onze bisschop.  

De brief van onze bisschop over deze accenten en over enkele belangrijke vormings- en 

vieringsmomenten die het werkjaar ritmeren is naar de pastores in actieve dienst verzonden en 

wordt gepubliceerd in het september-oktober nummer van het tijdschrift Samen.  De initiatieven en 

data die hierin worden besproken, zijn uiteraard ook alle opgenomen in deze opstartbrochure. 

De webpagina omtrent het jaarthema www.bisdomhasselt.be/jaarthema wordt de komende tijd 

aangevuld met concrete materialen en suggesties. De vicariaten en het Pastoraal informatiecentrum 

zullen hiervan berichten. 

 

  

http://www.bisdomhasselt.be/jaarthema
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Geen startavond en toch een flinke boost aan het begin van het werkjaar 

Er vindt dit jaar geen gezamenlijke startavond plaats. Maar onze bisschop nodigt alle 

parochiemedewerkers, geëngageerde christenen en een breed publiek uit voor twee mooie avonden 

met ChristenForum en Tertio dat 20 jaar viert (uitgesteld wegens corona) in het Cultuurcentrum 

Hasselt: 

Maandag 17 oktober 2022 om 20.00 uur ccHasselt spreekt Emmanuel Van Lierde over “Rome en de 

wereldkerk: ver van ons bed of nieuwe zuurstof voor ons geloof? – waarna een ruim panel over de 

betekenis van de wereldkerk voor ons geloof. 

Maandag 21 november 2022 om 20.00 uur ccHasselt helpt prof. Guido Vanheeswijck ons te kijken 

naar onze roeping als christen inzake broederlijkheid, onder de titel: “De eerste steen of een tweede 

kans” – met daarna inspirerende getuigenissen uit gezinspastoraal, uit de wereld van de justitie, uit 

het gevangeniswezen. 

 

25 jaar bisschopswijding van Mgr. Patrick Hoogmartens – Men zegge het voort 

Op 26 oktober 1997 vond de bisschopswijding plaats van hulpbisschop-coadjutor Patrick 

Hoogmartens. Dat is weldra 25 jaar geleden. We willen dit jubileum samen met onze bisschop vieren. 

Op zondag 23 oktober in de kathedraal om 15.30 uur vesperdienst, woorden van dank en appreciatie, 

receptie… rond de kathedraal en bij slecht weer in het Virga Jessecollege.  

 

Wereldjongerendagen 2023 in Lissabon-Portugal – IJD Hasselt roept ons op 

In de zomer van 2023 vinden in Lissabon de Wereldjongerendagen weer plaats. En daar zetten we 

met heel het bisdom enthousiast op in. Het is een uitgelezen kans voor jongeren om met elkaar in 

gesprek te gaan over geloof en inspiratie voor hun leven, om de veelvormigheid van onze Katholieke 

Kerk te ervaren, om Maria als bondgenoot en inspiratie te zien en om te ontdekken waartoe God hen 

roept in hun leven. Het bijzondere aan de Wereldjongerendagen is dat iedereen er aansluiting vindt. 

Zowel jongeren die als nieuwsgierige, vaag geïnteresseerde of zoekende jongeren in het leven staan, 

als de jongeren die al stappen in het geloof gezet hebben, vinden er aansluiting bij leeftijdsgenoten 

en het uniek en onvergetelijke programma.  

IJD jongerenpastoraal Vlaanderen is zoals gewoonlijk de officiële partner van de 

Wereldjongerendagen in Vlaanderen. Zij voorzien drie voorprogramma’s, om jongeren in hun eigen 

geloofstaal onder te dompelen in het Wereldjongerendagenthema “Maria reisde met spoed” (Lc 1, 

39). Ze zorgen bovendien dat de jongeren als geloofsgenoten een hechte groep kunnen vormen, voor 

ze toekomen in de grote massa. Deze voorprogramma’s gaan door gedurende de week voor de 

eigenlijke WJD en bieden een avontuurlijke ervaring bij een kloostergemeenschap in Zuid-Frankrijk, 

een diaconaal engagement in Spanje of een staptocht in Portugal.  
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De Wereldjongerendagen zijn een ervaring om nooit meer te vergeten. Het vuur van het geloof 

brandt er, de Geest waait en Gods gelaat komt zo zichtbaar naar voren in die geloofs-, tocht- en 

leeftijdsgenoten. De wereldjongerendagen zijn ideaal voor zoekende en nieuwsgierige jongeren om 

kennis te maken met het katholieke geloof, en bieden voor jongeren tevens een sterke ervaring als 

verdieping. Neem dus ook alvast de WJD mee op in jullie jaarplanning. We dromen bovendien dat er 

in elke pastorale eenheid één contactpersoon of ambassadeur aangeduid zou worden, die de WJD 

lokaal bekend maakt.  Hiervoor zullen er materialen ontwikkeld worden zoals een gratis 

parochiepakket dat kan besteld worden, een WJD-kruis dat door het bisdom reist en een echte WJD-

vlag en WJD-kaarsjes die aangekocht kunnen worden. Zo zorgen we er samen voor dat de jongeren in 

ons bisdom de Wereldjongerendagen leren kennen en ze de kans krijgen op een fantastische 

geloofservaring. 

 

Vorming op aanvraag – CCV 

CCV heeft een reeks uitgewerkte vormingen die je eenvoudig kan aanvragen en ter plaatse kan 

organiseren. 

Datum en uur, plaats en verloop bepaal je in overleg met de begeleider.  

Als richtprijs hanteren ze: 90,00 euro + verplaatsingsonkosten van begeleider(s). Overleg is steeds 

mogelijk.  

Mis je iets in hun vormingsaanbod, heb je ter plaatse nood aan een andere vorming? 

Aarzel dan niet om hen te contacteren: hasselt.secr@ccv.be   

Samen kan u ontdekken wat u voor elkaar kan betekenen!  

 

De zomer in 

We wensen u met de opstartbrochure en de korte blik op het geheel van het jaar een goed begin van 

het komende werkjaar – maar eerst nog even genieten van de zomer en de verlofperiode. 

Namens bisschop Patrick Hoogmartens, de bisschopsraad en de medewerkers in vicariaten en 

diensten 

Karel D’Huys, vicaris-generaal 

  

mailto:hasselt.secr@ccv.be
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JAARPROGRAMMERING 
 

Op de volgende bladzijden vindt u een – tot op heden zo volledig mogelijk – chronologisch overzicht 
van de geplande activiteiten, vormingsmomenten, initiatieven, voorstellen en aandachtspunten. 
 
Gebruikte afkortingen en adresgegevens: 
 

  

BD  Broederlijk Delen  
Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt 
tel. 011 24 90 20, limburg@broederlijkdelen.be     dana.vanduren@broederlijkdelen.be   
www.broederlijkdelen.be 

BVT  Basisvorming theologie 
Zie CCV 

Bibliotheek 
Seminarie 

Bibliotheek Seminarie van Hasselt 
Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt 
011 24 90 50, bibliotheek.seminarie@bisdomhasselt.be   
www.bisdomhasselt.be/bibliotheek  

CCV  CCV Partner in christelijk vormingswerk  
Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt  
011 24 90 70, hasselt.secr@ccv.be          www.ccv.be/hasselt   

CF Christen Forum  
Secretariaat: Draye Rudi, Pietelbeekstraat 165, 3500 Hasselt,  
011 72 05 39, info@cflimburg.be        secretariaat@cflimburg.be   

Com. Lit. Diocesane Commissie Liturgie 
Paul Bellefroidlaan 2 C, 3500 Hasselt 
011 28 84 49, vicariaat.parochies@bisdomhasselt.be  

Com. 
Oecumene 

Diocesane Commissie voor Oecumene 
Secretaris: Ali Cornelissis, Simon Stevinlaan 14, 3500 Hasselt 
011 26 05 50, ali.cornelissis@skynet.be    

Com. PA Diocesane Commissie voor Parochieassistenten  
Paul Bellefroidlaan 2C, 3500 Hasselt 
011 28 84 47, bart.coenegrachts@bisdomhasselt.be  

Diaken Com. Diocesane Commissie voor het Permanent Diaconaat 
Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt,  
011 24 90 45,  bart.benats@gmail.com    

HIGW Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen 
Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt 
011/24 90 73, higw@bisdomhasselt.be        www.bisdomhasselt.be/higw  

ICL Interdiocesane Commissie voor Liturgie 
Guimardstraat 1, 1040 Brussel     www.liturgie.be  
02 507 05 90,  icl@interdio.be      alg. secretaris: j.heiremans@interdio.be  

IDGP Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal,  
Sint-Michielsstraat 6 bus 3101, 3000 Leuven,  
016 32 84 29, IDGP@kerknet.be         hilde.pex@idgp.be        www.gezinspastoraal.be      
www.kerkelijkhuwelijk.be          www.graagsamen.be            www.godlyplayvlaanderen.be  

mailto:limburg@broederlijkdelen.be
mailto:dana.vanduren@broederlijkdelen.be
http://www.broederlijkdelen.be/
mailto:bibliotheek.seminarie@bisdomhasselt.be
http://www.bisdomhasselt.be/bibliotheek
mailto:hasselt.secr@ccv.be
http://www.ccv.be/
mailto:info@cflimburg.be
mailto:secretariaat@cflimburg.be
mailto:vicariaat.parochies@bisdomhasselt.be
mailto:ali.cornelissis@skynet.be
mailto:bart.coenegrachts@bisdomhasselt.be
mailto:bart.benats@gmail.com
mailto:higw@bisdomhasselt.be
http://www.bisdomhasselt.be/higw
http://www.liturgie.be/
mailto:icl@interdio.be
mailto:j.heiremans@interdio.be
mailto:IDGP@kerknet.be
mailto:hilde.pex@idgp.be
http://www.gezinspastoraal.be/
http://www.kerkelijkhuwelijk.be/
http://www.graagsamen.be/
http://www.godlyplayvlaanderen.be/
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IJD  IJD Jongerenpastoraal Vlaanderen,  
IJD HASSELT 
Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt 
011 24 90 30, ijdhasselt@ijd.be          www.ijd.be  

IPT Internationaal Priestertreffen EUROPAX 
Bisdomverantwoordelijke: Tony Poorters p. mod., Kloosterstraat 7, 3740 Bilzen 
011 63 19 37 - 0478 29 24 32, tony7poorters@gmail.com  

KF Dienst Kerkfabrieken 
Paul Bellefroidlaan 2C, 3500 Hasselt 
011 28 84 50, kerkfabrieken@bisdomhasselt.be/kerkfabrieken 

Koor&Stem Koor&Stem vzw  
Pater Pirestraat 50, 2018 Antwerpen 
03 202 86 74, kerkmuziek@koorenstem.be         valerie.konings@koorenstem.be  
www.koorenstem.be  

LB Limburgs Banneuxwerk vzw 
p/a Wellensestraat 16 
3800 Sint-Truiden 
0494 46 96 72   0497 37 89 12    annie.vanoirbeek@telenet.be      www.banneux-nd.be/nl 

LDB Limburgse Diocesane Bedevaart Lourdes (L.D.B. vzw) 
Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt 
0479 24 29 18, ldb.vzw@telenet.be       www.lourdeslimburg.be  

Missio Diocesaan Missiecentrum 
Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt,  
011 24 90 36, vlaanderen@missio.be     ceyssensward@hotmail.com      www.missio.be  

ORBIT ORBIT, thuis in de wereld van diversiteit & migratie 
Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt 
011 24 90 36, limburg@orbitvzw.be          www.orbitvzw.be  

Pas.Rd. Diocesane Pastorale Raad 
Paul Bellefroidlaan 2C, 3500 Hasselt 
011 28 84 47, pastorale.raad@bisdomhasselt.be  

PC  Dienst Parochiecatechese  
Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt  
011 24 90 13, parochiecatechese@bisdomhasselt.be    
www.bisdomhasselt.be/parochiecatechese  

PCS  Pastoraal Centrum Seminarie  
Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt 
011/24 90 56, pic@bisdomhasselt.be  

PIC Pastoraal Informatie Centrum 
Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt 
011/24 90 10, pic@bisdomhasselt.be      www.bisdomhasselt.be/PIC 

SIV Samen in Vreugde  
Info:  Marijke Van ’t Hoff, Melveren Centrum 66, 3800 Sint-Truiden 
 011 68 05 57, marijke.vanthoff@icloud.com         www.sameninvreugde.be  

Stelimo Steunfonds voor Limburgse Missionarissen en ontwikkelingshelpers  
PCS, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt 
011 24 90 63     0478/51 45 88 
stelimo@bisdomhasselt.be         ceyssensward@hotmail.com   

mailto:ijdhasselt@ijd.be
http://www.ijd.be/
mailto:tony7poorters@gmail.com
mailto:kerkfabrieken@bisdomhasselt.be
mailto:kerkmuziek@koorenstem.be
mailto:valerie.konings@koorenstem.be
http://www.koorenstem.be/
mailto:annie.vanoirbeek@telenet.be
https://www.banneux-nd.be/nl/
mailto:ldb.vzw@telenet.be
http://www.lourdeslimburg.be/
mailto:vlaanderen@missio.be
mailto:ceyssensward@hotmail.com
http://www.missio.be/
mailto:limburg@orbitvzw.be
http://www.orbitvzw.be/
mailto:pastorale.raad@bisdomhasselt.be
mailto:parochiecatechese@bisdomhasselt.be
http://www.bisdomhasselt.be/parochiecatechese
mailto:pic@bisdomhasselt.be
mailto:pic@bisdomhasselt.be
http://www.bisdomhasselt.be/PIC
mailto:marijke.vanthoff@icloud.com
http://www.sameninvreugde.be/
mailto:stelim@bisdomhasselt.be
mailto:ceyssensward@hotmail.com
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Interessante link 

Pastoraal digitaal: http://www.bisdomhasselt.be/pastoraaldigitaal 

 
 

Wat kan u nu al doen met de informatie in dit boekje? 

De data, die voor uw werking van belang zijn, opnemen in uw jaarprogramma en noteren in 

uw agenda. 

Data, die voor andere werkgroepen belangrijk zijn, doorgeven. 

Data doorgeven zodat deze opgenomen kunnen worden in de lokale editie van Kerk & Leven. 

 

VCLM 
Vlaams Centrum Liturgische Muziek 

Contactpersoon: Jos Bielen, Lemmensberg 3, 3000 Leuven 

vclmkerkmuziek@gmail.com  

Vic. Diaconie Vicariaat Diaconie 

Paul Bellefroidlaan 2C, 3500 Hasselt 

011 28 84 54      vicariaat.diaconie@bisdomhasselt.be       www.bisdomhasselt.be  

Vic. Onderwijs Vicariaat Onderwijs  

Paul Bellefroidlaan 2C, 3500 Hasselt 

011 28 84 55      vicariaat.onderwijs@bisdomhasselt.be     www.bisdomhasselt.be  

Vic. Parochies Vicariaat Parochies  
Paul Bellefroidlaan 2C, 3500 Hasselt 
011 28 84 49      vicariaat.parochies@bisdomhasselt.be     www.bisdomhasselt.be  

Wg. Lit. 
Congr. 

Werkgroep Liturgisch Congres 
Guimardstraat 1, 1040 Brussel 
icl@interdio.be      dieter.van.belle@ccv.be  

Wg. 
Ignatiaans 
bidden 

Werkgroep Ignatiaans bidden 

Marijke Van ’t Hoff, Melveren Centrum 66, 3800 Sint-Truiden 
011 68 05 57, marijke.vanthoff@icloud.com  
 

Rita Loyens, Nachtegaalstraat 29, 3530 Houthalen-Helchteren 
089 38 49 08, silvanoloyens@hotmail.com   

Wg. Pelgrims-
pastoraal 

Werkgroep Pelgrimspastoraal 
Voorzitter: Luc Herbots, Molenstraat 2C, 3600 Genk  
089 35 22 05     pelgrimspastoraal@gmail.com      dekenluc@gmail.com   
www.pelgrimswandelingen.be  

WZZ -WZS Welzijnszorg - Welzijnsschakels 
PCS, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt 
011 24 90 20  hasselt@welzijnszorg.be   www.welzijnszorg.be    www.welzijnsschakels.be  

Zaden van het 
Woord 

Zaden van het Woord 
Clarastraat 1 
3700 Tongeren 
012 39 33 25      0488 90 62 59      zaden.belgie@gmail.com     
www.tongerlo.org/tongerlo/zaden-vh-woord/  

http://www.bisdomhasselt.be/pastoraaldigitaal
mailto:vclmkerkmuziek@gmail.com
mailto:vicariaat.diaconie@bisdomhasselt.be
http://www.bisdomhasselt.be/
mailto:vicariaat.onderwijs@bisdomhasselt.be
http://www.bisdomhasselt.be/
mailto:vicariaat.parochies@bisdomhasselt.be
http://www.bisdomhasselt.be/
mailto:icl@interdio.be
mailto:dieter.van.belle@ccv.be
mailto:marijke.vanthoff@icloud.com
mailto:silvanoloyens@hotmail.com
mailto:pelgrimspastoraal@gmail.com
mailto:dekenluc@gmail.com
http://www.pelgrimswandelingen.be/
mailto:hasselt@welzijnszorg.be
mailto:hasselt@welzijnszorg.be
http://www.welzijnszorg.be/
http://www.welzijnsschakels.be/
mailto:zaden.belgie@gmail.com
http://www.tongerlo.org/tongerlo/zaden-vh-woord/
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Datum Uur Activiteit Plaats Organisatie Doelgroep 

Gedurende het hele (werk)jaar 

Richtlijn:  
elke eerste 

zaterdag van 
de maand 

Inzingen 
vanaf 

18u30. 
Taizégebed 
van 19u00 
tot 19u45 

Taizégebed 
zat 3 sept  zat 4 feb 
zat 8 okt zat 4 mrt 
zat 5 nov zat 1 apr 
zat 3 dec zat 6 mei 
zat 7 jan zat 10 jun 

Hoofdkerk van 
Bilzen-centrum, 

Markt 1A,  
3740 Bilzen 

IJD Hasselt +  
lokale 

werkgroep 
sventhoelen
@gmail.com 

Iedereen 

Elke tweede 
zaterdag van 

de maand 

Inzingen 
vanaf 

19u45. 
Taizégebed 
om 20u00 

Taizégebed 
zat 10 sept  zat 11 feb 
zat 8 okt zat 11 mrt 
zat 12 nov zat 15 apr 
zat 10 dec zat 13 mei  
zat 14 jan zat 10 jun 

Kapel van de 
Clarissen 

Diesterstraat 66, 
3800 Sint-

Truiden 

IJD Hasselt + 
lokale 

werkgroep 
samuel. 

goyvaerts 
@gmail.com 

Iedereen 

Maandelijks 
op zaterdag-

avond 

Avond-
viering om 

18u30 
 

Taizéavond 
om 19u30 

Taizé-avond: zat 15 okt 
Avondviering: zat 19 nov 
Taizé-avond: zat 17 dec 
Avondviering: zat 22 feb 
Taizé-avond: zat 29 mrt 
Avondviering: zat 10 apr 

Sint-Jozefkerk, 
Minderbroeders-

straat 2, 
Hoevenzavel, 

Genk 

IJD Hasselt + 
lokale 

werkgroep 
bert.lochy@ 
hotmail.be  

Iedereen 

Eenmaal per 
maand op een 

donderdag 
(juiste data 
volgen nog) 

18u30 – 
20u30 

Studentenvieringen, met 
gezellig samenzijn en 
broodmaaltijd 

Sint-Quintinus 
Kathedraal, 

Vismarkt, Hasselt 

IJD Hasselt + 
JOP Hasselt 

mariet. 
grouwels 
@ijd.be  

Studenten  
(16 - 30j) 

Vanaf 
september, 

elke eerste en 
derde 

maandag van 
de maand  

20u00 – 
22u00 

Christelijke meditatie PCS CCV 
Iedereen 

(inschrijven is 
niet nodig) 

 

  

mailto:sventhoelen@gmail.com
mailto:sventhoelen@gmail.com
mailto:bert.lochy@%20hotmail.be
mailto:bert.lochy@%20hotmail.be
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Datum Uur Activiteit Plaats Organisatie Doelgroep 

September 2022 

September - Dragers Rouwenden nabij PCS CCV Iedereen 

September - PWZ Zendingsfeest Nog te bepalen 
Vic. 

Diaconie 
Pastors in de 

zorg 

Vrijdag  
2 september 

18u00 – 22u00 IJD-feest PCS IJD 

Alle IJD-
vrienden:  
IJD-leden, 
plussers, 

misdienaars, 
pluskampers, 

pelgrims, 
Taizéërs, 

kookouders, 
occasionele 

vrijwilligers en 
begeleiders, ….  

Dinsdag  
6 september 

18u30 – 22u00 

Evangeliserende pastoraal 
Les 1 - di 6 sept 
Les 2 - di 13 sept 
Les 3 - di 20 sept 
Les 4 - di 27 sept 

PCS HIGW 

Vrijwilligers in 
de pastoraal 

en andere 
geïnteres-
seerden 

Donderdag  
8 september 
– zaterdag  
8 oktober 

- 
Kunst in het PCS 
Fotografie Tijs Posen – 
Verbinding verbeeld 

PCS PIC Iedereen 

Donderdag  
8 september 

18u00 Patroonsfeest bisdom 
Basiliek 

Tongeren 
Bisdom 
Hasselt  

Iedereen 

Zaterdag  
10 september 

9u30 – 15u30 
Liturgische zaterdagen – 
Navorming voor kerkmusici 
(deel I) 

Averbode (en 
simultaan in 

Brugge) 

Werkgroep 
‘Kerkmuziek’ 

van de ICL 
i.s.m. CCV 

Kerkmusici uit 
alle Vlaamse 
bisdommen 

(cantors, 
zangleiders, 
organisten) 

Woensdag  
14 september 

12u15 – 16u30 Dekensvergadering Residentie 
Vic. 

Parochies 
Dekens 

Donderdag  
15 september 

13u30 – 16u30 
 
Start lotgenotengroep  
Alle Verlies Bree 

Vergaderzaal PE 
Emmaus Bree, 

Grauwe 
Torenwal 9B, 

3960 Bree 

CCV 

Voor iedereen 
die recent of 

langer iemand 
verloren heeft 
en in rouw is: 

partner, 
(klein)kind, 

broer of zus, 
vriend(in), 
collega, … 
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Datum Uur Activiteit Plaats Organisatie Doelgroep 

Vrijdag  
16 september 

16u30 – 20u00 
Startavond onderwijs 
Festival van de hoop 

PCS 

Katholiek 
Onderwijs 

Vlaanderen, 
DOd, 

bisdom 
Hasselt 

Leerkrachten, 
personeel 
onderwijs 

Zaterdag  
17 september 

9u00 – 16u30 
9u30 – 15u00 

10u00 – 14u00 

Pelgrimswandeling bij de 
start van het nieuwe 
werkjaar  
(20, 14 of 7 km) 

20km: 
Hengelhoef-
dreef 6, 3530 
Houthalen-
Helchteren 

14km + 7km: 
parking De Teut, 
Donderslagse-
weg 32, 3520 

Zonhoven 

WG 
Pelgrims-

pastoraal + 
CCV 

Iedereen 

Zondag  
18 september 

- 
25 jaarlijkse Harlindis- en 
Relindisommegang  

Maaseik / 
Aldeneik 

- Iedereen 

Maandag  
19 september  

19u30 – 21u30 

Informatieavond omtrent 
nieuw erkenningsdecreet, 
informatie- en 
screeningdienst lokale 
geloofsgemeenschappen en 
visienota toekomst 
parochiekerken 

De Fleeketaer, 
Zagerijstraat 42 

of  
Piehpelplein 4, 

Genk 

KF 

Kerkfabrieken 
en CKB’s van 
het dekenaat 

Genk 

Dinsdag  
20 september 

19u30 – 21u30 

Informatieavond omtrent 
nieuw erkenningsdecreet, 
informatie- en 
screeningdienst lokale 
geloofsgemeenschappen en 
visienota toekomst 
parochiekerken 

Parochiecentrum 
Sint-Jan,  

Sint-Jansstraat 
12, Tongeren 

KF 

Kerkfabrieken 
en CKB’s van 
het dekenaat 

Tongeren 

Zaterdag  

24 september 
- Geschreven voor jou  PCS PIC Iedereen 

Zaterdag  

24 september 
17u00 

Vormselviering 
volwassenen 

Kathedraal 
Hasselt 

PC 
Kandidaat 

vormelingen 
en hun familie 

Zondag  
25 september 

- 
25 jaarlijkse Harlindis- en 
Relindisommegang  

Aldeneik / 
Maaseik 

- Iedereen 

Maandag  

26 september 
9u15 – 18u00 

59ste Internationaal 
Priestertreffen  
I.P.T. Europax  

Abdij Wittem 
Wittemer Allee 32, 
6286 AB Wittem, 

Nederlands-
Limburg 

IPT 
Priesters en 

diakens 
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Datum Uur Activiteit Plaats Organisatie Doelgroep 

Woensdag  

28 september 
19u30 – 21u30 

Informatieavond omtrent 
nieuw erkenningsdecreet, 
informatie- en 
screeningdienst lokale 
geloofsgemeenschappen en 
visienota toekomst 
parochiekerken 

Den Drossaerd, 
Parkstraat 21, 

Pelt 
KF 

Kerkfabrieken 
en CKB’s van 
het dekenaat 

Pelt 

Vrijdag  
30 september 

& zaterdag  
1 oktober 

10u00… - 
…16u00 

Pelgrimstweedaagse  
(2 x ± 15km) 
Meer info, kostprijs en 
inschrijvingen:  
www.pelgrimswandelingen.
be  

Verblijf in 
Chaityfontaine 

Banneux 
Wandeling van 

Gomzé-
Andoumont 

naar Banneux 
en terug via een 

andere route 

WG 
Pelgrims-

pastoraal + 
CCV 

Iedereen 

 

Datum Uur Activiteit Plaats Organisatie Doelgroep 

Oktober 2022 

Hele maand 
oktober 

- MISSIEMAAND - Missio - 

Oktober Nog te bepalen 
Troostplek  
Monique Bollen 

Nog te bepalen 
CCV + PIC + 

PCS 
Iedereen 

Zaterdag  
1 oktober 

9u30 – 15u30 
Liturgische zaterdagen – 
Navorming voor kerkmusici 
(deel II) 

Averbode (en 
simultaan in 

Brugge) 

Werkgroep 
‘Kerkmuziek’ 
van de ICL 
i.s.m. CCV 

Kerkmusici uit 
alle Vlaamse 
bisdommen 

(cantors, 
zangleiders, 
organisten) 

Dinsdag  

4 oktober 
18u30 – 22u00 

Leren lezen in het 
Oude Testament 
Les 1 – di 4 okt 
Les 2 – di 11 okt 
Les 3 – di 18 okt 
Les 4 – di 25 okt 
Les 5 – di 8 nov 
Les 6 – di 15 nov 
Les 7 – di 22 nov 

PCS HIGW 

Vrijwilligers in 
de pastoraal 

en andere 
geïnteres-
seerden 

Woensdag  

5 oktober 
Vanaf 19u00 

Lanceeravond Welzijnszorg 
Startmoment Campagne  
‘Allemaal digitaal?!’ 

Sint-
Franciscuscollege

Pater 
Amideuslaan,  

3550 Heusden-
Zolder 

WZZ -WZS 

Vrijwilligers, 
parochies, alle 
geïnteresseer-

den 

  



 

 Versie september 2022  12 

Datum Uur Activiteit Plaats Organisatie Doelgroep 

Donderdag  

6 oktober 
19u30 – 22u00 

Ontmoetingsavond 
diakengemeenschap  
Johan Vrints over contacten 
met Moslims 

PCS 
Diaken-

commissie 
Diaken-

gemeenschap 

Donderdag  

6 oktober  
19u30 – 21u30 

Informatieavond omtrent 
nieuw erkenningsdecreet, 
informatie- en 
screeningdienst lokale 
geloofsgemeenschappen en 
visienota toekomst 
parochiekerken 

Sint-
Augustinuskerk, 
Grevensmolen-

weg 34,  
Sint-Truiden 

KF 

Kerkfabrieken 
en CKB’s van 
het dekenaat 
Sint-Truiden 

Donderdag  

13 oktober 
10u00 – 12u00 

Start bijbelgroep rond 
brieven van Paulus  
Les 1 – do 13 okt 
Les 2 – do 10 nov 
Les 3 – do 8 dec 
Les 4 – do 12 jan 
Les 5 – do 9 feb 
Les 6 – do 9 mrt 
Les 7 – do 13 apr 
Les 8 – do 11 mei 

PCS CCV Iedereen  

Donderdag  

13 oktober 
19u30 – 22u00  

Basisvorming Team van de 
Pastorale eenheid (TPE) 
Vorming 1 – dond 13 okt 
Vorming 2 – dond 27 okt 
Vorming 3 – dond 10 nov 

          PCS 
CCV + Vic. 
parochies 

Teams die hun 
voordracht tot 

decretering 
deden + 
nieuwe 

teamleden 

Vrijdag  

14 oktober – 

zondag  

27 november  

- 
Kunst in het PCS 
Schilderen Jente Vandewijer  
Sorelle Tutte 

PCS PIC Iedereen 

Maandag  

17 oktober 
20u00 

‘Rome en de wereldkerk: 
ver van ons bed of nieuwe 
zuurstof voor ons geloof’ 
door Emmanuel Van Lierde 

CC Hasselt 

Christen 
Forum, 
Tertio, 
Bisdom 
Hasselt 

Iedereen 

Woensdag  

19 oktober 
14u00 – 17u30 5-jaarlijkse priesterdag PCS Priesterraad Priesters 

Woensdag  

19 oktober 
19u00 – 22u00 

Dekenale 
ontmoetingsavond Pelt 
‘Op zoek naar Verbinding’ 

Dekenale kerk, 
Kerkdijk,  
3900 Pelt 

Dekenaat 
Pelt 

Iedereen, 
zowel 

medewerkers 
als andere 
geïnteres-
seerden  
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Datum Uur Activiteit Plaats Organisatie Doelgroep 

Woensdag  

19 oktober 
19u30 – 21u30 Lezing ‘Rouw na zelfdoding’ CC Hasselt 

CCV 
(overleg-

platform na-
bestaanden) 

Iedereen  

Vrijdag  

21 oktober 
7u00 – 9u00 Dag van de jeugdbeweging 

Kolonel 
Dusartplein 

Hasselt 

IJD Hasselt 
ism jeugd-

bewegingen 
Limburg 

Alle leden van 
jeugd-

bewegingen 

Zondag  

23 oktober 
15u30 

Dankmoment 25 jaar 
bisschopswijding Mgr. 
Patrick Hoogmartens 

Kathedraal 
Hasselt 

Bisdom 
Hasselt 

Iedereen 

Zondag  
23 oktober 

- MISSIEZONDAG       

Maandag  
24 oktober 

13u30 – 16u30 
Start lotgenotengroep  
Alle Verlies  
PELT  

Maria-
ziekenhuis Pelt 

CCV 

Voor iedereen 
die recent of 

langer iemand 
verloren heeft 
en in rouw is: 

partner, 
(klein)kind, 

broer of zus, 
vriend(in), 
collega, … 

Maandag  
24 oktober en 

dinsdag  
25 oktober 

- 

Waardige kwetsbaarheid 
Interdiocesane ontmoeting 
en vormingsdag voor 
pastores in de zorg 

Oude abdij 
Drongen 

Caritas + 
CCV + Vic. 
Diaconie 

Pastores en 
pastores in de 

zorg 

Dinsdag, 

woensdag en 

donderdag 

25, 26 en 27 

oktober 

10u00 – 17u00 
Opendeurdagen van 
kunstatelier Slabbinck NV  

PIC PIC Iedereen 

Woensdag  
26 oktober  

14u00 – 16u00 

Start Bijbelgroep rond het 
Mattheüs-evangelie  
Les 1 – woe 26 okt 
Les 2 – woe 23 nov 
Les 3 – woe  21 dec 
Les 4 – woe 25 jan 
Les 5 – woe 15 feb 
Les 6 – woe 22 mrt 
Les 7 – woe 26 apr 
Les 8 – woe 24 mei 

PCS CCV 

Vrijwilligers in 
de pastoraal 

en andere 
geïnteres-
seerden 
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Datum Uur Activiteit Plaats Organisatie Doelgroep 

Woensdag  
26 oktober 

19u30 – 21u30 

Informatieavond omtrent 
nieuw erkenningsdecreet, 
informatie- en 
screeningdienst lokale 
geloofsgemeenschappen en 
visienota toekomst 
parochiekerken 

Zaal Trefpunt, 
Markt, Beringen 

KF 

Kerkfabrieken 
en CKB’s van 
het dekenaat 

Beringen 

Vrijdag  
28 oktober 

tem  
zondag  

30 oktober 

vrijdag: 17u30 
tem  

zondag: 12u00 

Bezinningsweekend 
diakengemeenschap 

Averbode 
Diaken-

commissie 
Diaken-

gemeenschap 

Zaterdag  
29 oktober 

10u00 -16u00 

Opendeurdag PIC met Lego-
namiddag, snuisterend 
genieten van boeken, 
geschenken, wenskaarten, 
kop koffie/thee en 
Legotafels/-matten voor de 
kinderen (klein en groot) 

PIC PIC Iedereen 

Zaterdag  
29 oktober 

13u45 – 16u30 

Pelgrimswandeling (8km) 
Route langs spirituele 
plekken in en rond Sint-
Truiden 

Kerk van 
Schurhoven, 
Kazelstraat 1, 

3800 Sint-
Truiden 

WG 
Pelgrims-

pastoraal + 
CCV 

Iedereen 

Maandag  
31 oktober – 

zaterdag  
5 november 

- Cursus Animator 
Bos & Brem 
(Kasterlee) 

IJD Hasselt 
Toekomstige 
begeleiders  

15 - 25j 

Maandag  
31 oktober 
tem zondag  
6 november 

- HERFSTVAKANTIE       
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Datum Uur Activiteit Plaats Organisatie Doelgroep 

November 2022 

Dinsdag 
1 november 

- ALLERHEILIGEN       

Woensdag 
2 november 

- ALLERZIELEN       

Dinsdag  
8 november 

19u30 – 21u30 

Informatieavond omtrent 
nieuw erkenningsdecreet, 
informatie- en 
screeningdienst lokale 
geloofsgemeenschappen en 
visienota toekomst 
parochiekerken 

Ontmoetings-
centrum  

Heilig Kruis, 
Kruisherenlaan 

29,  
Hasselt –Runkst 

KF 

Kerkfabrieken 
en CKB’s van 
het dekenaat 

Hasselt 

Woensdag  
9 november 

12u15 – 17u00  
Dag voor dekens, pastoors-
moderatoren en  
pastorale coördinatoren 

PCS  
Vic. 

Parochies 

Alle dekens, 
pastoors- 

moderatoren 
en pastorale 

coördinatoren 

Maandag  
14 en dinsdag 
15 november 

- 
Liturgisch Congres:  
Bidden thuis – huisliturgie 

Blankenberge CCV + ICL 
Iedereen met 
interesse voor 

liturgie 

Maandag  
14 november 
tem maandag 

9 januari 

Tijdens 
openings- 

uren winkel 

Kerstbeurs 
Kerststallen, decoratie, 
wenskaarten en geschenken 

PIC PIC Iedereen 

Dinsdag  
15 november 

14u00 – 17u00 
Start lotgenotengroep  
Alle Verlies  
SINT-TRUIDEN 

Sint-Trudo-
ziekenhuis 

CCV 

Voor iedereen 
die recent of 

langer iemand 
verloren heeft 
en in rouw is 

Woensdag  

16 november 
19u30 – 22u00 Diakenraad Residentie 

Diaken-
commissie 

Leden 
diakenraad 

Woensdag  
16 november 

19u30 
Ontmoetingsavond 
vrijwilligers CCV 

PCS CCV 
Vrijwilligers 

CCV 

Donderdag  
17 november 

2 sessies: 
14u00 – 16u00 
19u30 – 21u30  

Opleidingsmoment voor 
Kerknet-
micrositebeheerders 

PCS of digitaal CCV 
Kerknet- 

microsite-
beheerders 

Vrijdag  

18 november 
Onder 

voorbehoud 
Ontmoetingsavond Missio PCS 

Missio, 
Stelimo 

Vrijwilligers, 
iedereen 

Maandag  

21 november 
20u00 

‘De eerste steen of een 
tweede kans’ 
door prof. Guido 
Vanheeswijck 

CC Hasselt 

Christen 
Forum, 
Tertio, 
Bisdom 
Hasselt 

Iedereen 
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Dinsdag  
22 november 

19u30 – 21u30 

Informatieavond omtrent 
nieuw erkenningsdecreet, 
informatie- en 
screeningdienst lokale 
geloofsgemeenschappen en 
visienota toekomst 
parochiekerken 

Sint-
Lambertuskerk,
Sint-Lambertus-

kerkstraat, 
Maaseik – 

Neeroeteren 

KF 

Kerkfabrieken 
en CKB’s van 
het dekenaat 

Bree 

Donderdag  
24 november 

19u30 – 22u30 
Panelgesprek 
“levensbeschouwing en 
solidariteit” 

CC 
Maasmechelen 

CCV + 
gemeente 

Maas-
mechelen + 

Avansa 

Iedereen  

Zaterdag  
26 november 

10u00 – 16u00 

Adventskransen maken 
Kom zelf jouw adventskrans 
maken. Wij zorgen voor alle 
materiaal 

Gang PCS PIC Iedereen 

Zondag  
27 november 

- 
1ste  ZONDAG VAN DE 
ADVENT 

   

Dinsdag  

29 november 
18u30 – 22u00 

Leren lezen in het 
Nieuwe Testament 
Les 1 – di 29 nov 
Les 2 – di 6 dec 
Les 3 – di 13 dec 
Les 4 – di 10 jan 
Les 5 – di 17 jan 
Les 6 – di 24 jan 
Les 7 – di 31 jan 
Les 8 – di 7 feb 

PCS HIGW 

Vrijwilligers in 
de pastoraal 

en andere 
geïnteres-
seerden 
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December 2022 

December  - 
Pop-upstores in de 
dekenaten van ons bisdom 

Ter plaatse 
Vic. 

Diaconie 
Mensen in 
armoede 

Zondag  
4 december 

- 
2de  ZONDAG VAN DE 
ADVENT 

      

Woensdag  
6 december 

en donderdag 
7 december   

Nog te bepalen 
Tweedaagse dekens + BR + 
Vicariaat Parochies 

Tilff 
Vic. 

Parochies 

Dekens,  
leden BR, 

medewerkers 
Vic. Parochies 

Zaterdag  
10 tem vrijdag 
23 december 

Tijdens 
openings- 

uren winkel + 
op zaterdag 

10/12 en 
17/12 

doorlopend 
van 10u00 – 

16u00 

Geschenkenbeurs  
Zinvolle geschenken voor 
Kerstmis en eindejaar 

PCS PIC Iedereen 

Zondag  
11 december 

- 
3de ZONDAG VAN DE 
ADVENT 

      

Woensdag  
14 december  

15u00 
Verdeelmoment van het 
vredeslicht aan de 
dekenaten van ons bisdom 

Basiliek 
Tongeren 

Dekenaat 
Tongeren 

Delegaties uit 
de dekenaten 

Zondag  
18 december 

- 
4de ZONDAG VAN DE 
ADVENT 

      

Dinsdag  

20 december 
18u30 – 22u00 Bezinningsavond onderwijs HIGW PCS 

Leerkrachten 
en 

leerkrachten in 
opleiding 

Zondag  
25 december 

- KERSTMIS       

Maandag  

26 december 
14u30 – 18u00 Stefanusdag PCS 

Diaken-
commissie 

Diaken-
gemeenschap 

Dinsdag  

27 december 
12u00 – 16u30 

Kerstpelgrimswandeling, 
met gezinsformule 
12u: picknick 
13u: op tocht: 6 of 10km 

Start- en 
eindpunt: 

Veltmanshuis, 
Kwinten 3, 3970 

Sint-Martens-
Voeren 

WG 
Pelgrims-

pastoraal + 
CCV 

Iedereen 

Maandag  

26 december 

tem zondag  

9 januari 

- KERSTVAKANTIE      
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Datum Uur Activiteit Plaats Organisatie Doelgroep 

Woensdag  

28 december 

tem zondag  

1 januari 

- 
Taizé: 
Jaarlijkse Europese 
jongerenontmoeting  

Rostock, 
Duitsland 

ism IJD 
Hasselt 

Jongeren 15 
tem 35-jarigen 

 

Datum Uur Activiteit Plaats Organisatie Doelgroep 

Januari 2023 

Januari - 
Vormingsdag  
‘eenzaamheid omarmen’ 

Nog te bepalen 
CCV en Vic. 

Diaconie 
Iedereen  

Vrijdag  
13 januari – 

zaterdag  
18 februari 

- 
Kunst in het PCS 
Keramiek Monique Bollen +  
Broze troost 

PCS PIC Iedereen 

Dinsdag 24 en 

woensdag 25 

januari 

13u30 – 16u00 
Lanceernamiddagen 
Broederlijk Delen  
Basisonderwijs 

PCS 

BD + 
Vastenwerk

-groep 
Hasselt 

Leerkrachten 
basisonderwijs  

Zaterdag  

28 januari 
9u00 – 13u00  Dag van verkondiging PCS PC Iedereen 

 

Datum Uur Activiteit Plaats Organisatie Doelgroep 

Februari 2023 

Woensdag  
1 februari 

19u00 – 21u30 

Lanceeravond 
Veertigdagentijd & 
Startmoment Broederlijk 
Delen voor parochies 

School 
Kindsheid Jesu 

Hasselt 

Broederlijk 
Delen +  Vic. 
Parochies + 

PC 
 

Vrijwilligers, 
sympathisan-
ten, mensen 
uit parochies 
die rond de 

veertigdagen-
tijd werken, 

alle geïnteres-
seerden 

 
Zaterdag  
4 februari 

 

19u00 Diocesane fakkeltocht 
Vermoedelijk in 

Tongeren 

IJD + PC + 
Gezins-

pastoraal 

Vormelingen, 
misdienaars, 
alle jongeren 
(11-18 jaar) 

met hun 
begeleiders / 
catechisten, 

plussers-
groepen, 
ouders en 

begeleiders 
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Maandag  

6 februari 
19u00 – 22u00 

Start ontmoetingsgroep 
echtgescheidenen 

Nog te bepalen CCV 
Voor echt-

gescheidenen 

Vrijdag  
10 februari 

14u00 – 16u30 Vergadering dekens & UBR Residentie  BR Dekens 

Dinsdag  
14 februari 

18u30 – 22u00 

Geloofsleer 
Les 1 – di 14 feb 
Les 2 – di 28 feb 
Les 3 – di 7 mrt 
Les 4 – di 14 mrt 
Les 5 – di 21 mrt 

PCS HIGW Iedereen 

Dinsdag  
14 februari 

20u00 – 22u00 
Diocesane zangavond met 
Ludo Claesen en Paul 
Steegmans 

Sint-Quintinus 
kathedraal 

Hasselt 

Com. Lit. + 
CCV + Vic. 
Parochies 

Dirigenten, 
koorleden en 

allen  
die graag 

zingen in de 
liturgie 

Woensdag  
15 februari 

20u00 – 22u00 Mystieke auteurs 

Avansa, 
Cellebroeders-
straat 13-15, 
3500 Hasselt 

CCV + 
Avansa 

Iedereen 

Donderdag  
16 februari 

19u30 – 22u00 
Ontmoetingsavond 
diakengemeenschap 

PCS 
Diaken-

commissie 
Diaken-

gemeenschap 

Vrijdag  

17 februari 
14u00 – 17u00 

Lotgenotengroep  
Partnerverlies Hasselt 

PCS  CCV 

Voor mensen 
die hun 
partner 
verloren 
hebben   

Maandag  
20 februari 
tem zondag 
26 februari 

- KROKUSVAKANTIE      

Woensdag  
22 februari 

- ASWOENSDAG       

Woensdag  
22 februari 

18u30 Aswoensdagviering 
Kathedraal 

Hasselt 
IJD en CCG Iedereen 

Zaterdag  
25 februari 

8u30 – 16u30 
13u30 – 16u30 
14u15 – 16u30 

Pelgrimswandeling bij het 
begin van de 40dagentijd 
(23km – 8km – 5km) 

Start- en 
eindpunt: Kerk 

Bolderberg, 
Sint-Jobstraat 

67B, 3550 
Heusden-Zolder 

WG 
Pelgrims-

pastoraal + 
CCV 

Iedereen 

Zondag  
26 februari 

- 
1ste ZONDAG IN DE  
VEERTIGDAGENTIJD  
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Maart 2023 

Maart - Klimaatwandeling Nog te bepalen 
Vic. 

Diaconie 
Iedereen 

Woensdag  
1 maart 

- 

Bijbelvast 
Les 1 – di 1mrt  
Les 2 – di 15 mrt 
Les 3 – di 29 mrt 

Digitaal CCV Iedereen 

Zondag  
5 maart 

- 
2de ZONDAG IN DE  
VEERTIGDAGENTIJD 

   

Woensdag  
8 maart 

9u15u – 17u00  
Dag voor dekens, pastoors-
moderatoren en  
pastorale coördinatoren 

PCS 
Vic. 

Parochies 

Alle dekens, 
pastoors- 

moderatoren 
en pastorale 

coördinatoren 

Donderdag  
9 maart 

19u30 – 22u00 

Masterclass geloof en 
wetenschap  
Les 1 – dond 9 mrt 
Les 2 – maa 20 mrt 
Les 3 – dond 20 apr 

PCS CCV 

Voor iedereen 
die zich wil 

verdiepen in 
de verhouding 
tussen geloof 

en wetenschap 

Zondag  
12 maart 

 
3de ZONDAG IN DE 
VEERTIGDAGENTIJD 

   

Woensdag  
15 maart – 

vrijdag  
21 april 

- 
Kunst in het PCS 
Vastenproject –  
In gebed  

PCS PIC Iedereen 

Woensdag  

15 maart 
19u30 – 22u00 Diakenraad PCS 

Diaken-
commissie 

Leden 
diakenraad 

Woensdag  

15 maart 
20u00 – 22u00 

Mystieke auteurs 
(onder voorbehoud) 

Avansa, 
Cellebroeders-
straat 13-15, 
3500 Hasselt 

CCV + 
Avansa 

Iedereen 

Donderdag 

16 maart 
14u15 – 17u00 

Studienamiddag: De kracht 
van het gebed ontdekken 
Prof. Rob Faesen S.J. 

PCS 
Theologische 
commissie + 

CCV 

Priesters en 
diakens in 

actieve dienst, 
parochie-

assistenten, 
zorgpastores 
en diocesane 
medewerkers  

Zondag  
19 maart 

 
4de ZONDAG IN DE 
VEERTIGDAGENTIJD 

   

Zondag  
26 maart  

 
5de ZONDAG IN DE 
VEERTIGDAGENTIJD 

   

Dinsdag  

28 maart 
18u30 – 22u00 

Wereldgodsdiensten 
Les 1 – di 28 mrt  
Les 2 – di 25 apr 
Les 3 – di 2 mei 

PCS HIGW Iedereen 
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April 2023 

Zondag  
2 april 

- PALMZONDAG       

Maandag  
3 april tem 

zondag  
16 april 

- PAASVAKANTIE       

Woensdag  
5 april 

19u30 CHRISMAVIERING 
Kathedraal 

Hasselt  
Bisdom   Iedereen 

Donderdag  
6 april 

- WITTE DONDERDAG       

Vrijdag  
7 april 

- GOEDE VRIJDAG       

Zaterdag  
8 april 

- STILLE ZATERDAG       

Zaterdag  

8 april 

7u00 – 12u00 
8u00 – 12u00 
8u45 – 12u00 

Pelgrimswandeling in de 
ochtend van Stille Zaterdag 
(15km, 11km, 8km) 

Oude station As, 
Stationsstraat 
126, 3665 As 

WG 
Pelgrims-

pastoraal + 
CCV 

Iedereen 

Zondag  
9 april 

- PASEN    

Maandag  
10 april 

- PAASMAANDAG    

Maandag  
10 april – 
zaterdag  
15 april 

- Cursus Animator 
Bos & Brem 
(Kasterlee) 

IJD 
Toekomstige 
begeleiders 

Maandag  
10 april – 
zaterdag  
15 april 

- Cursus Hoofdanimator 
Bos & Brem 
(Kasterlee) 

IJD 
Hoofd-

begeleiders 

Zondag  
16 april 

- 2de PAASZONDAG      

Woensdag  

19 april 
20u00 – 22u00 

Mystieke auteurs 
(Onder voorbehoud) 

Avansa, 
Cellebroeders-
straat 13-15, 
3500 Hasselt 

CCV + 
Avansa 

Iedereen 

Zondag  
23 april 

- 3de PAASZONDAG      

Zondag  
30 april 

- 4de PAASZONDAG    
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Datum Uur Activiteit Plaats Organisatie Doelgroep 

Mei 2023 

Mei - Avond rouwbezoekers PCS CCV Iedereen 

Dinsdag  
2 mei 

- 

Evangeliserende pastoraal 
Les 1 – di 9 mei 
Les 2 – di 16 mei 
Les 3 – di 23 mei 

PCS HIGW 
Pastores en 
pastores in 
opleiding 

Zondag 7 mei - 5de  PAASZONDAG      

Donderdag  
11 mei 

19u30 – 22u00 

Terugkomavond voor 
gemandateerde leiders van 
de uitvaart en hun pastoraal 
verantwoordelijke  

PCS 
Com. Lit. + 
CCV + Vic. 
Parochies 

Gemanda-
teerde leiders 

uitvaart, 
priesters, 
diakens, 

parochie-
assistenten 

met interesse 

Zondag  
14 mei 

- 6de  PAASZONDAG      

Maandag  
15 mei 

9u00 – 16u00 
Studiedag CCV 
“Ecologie en christen zijn” 

PCS 
CCV +  

vic. diaconie 
Iedereen 

Donderdag  
18 mei 

- HEMELVAART  VAN DE HEER       

Donderdag  
19 mei 

10u00 – 17u00 Diocesane misdienaarsdag Nog te bepalen 

IJD + 
Limburgse 

misdienaars-

werkgroep  

Alle 
misdienaars 

Zondag  
21 mei 

- 7de PAASZONDAG    

Zondag  
28 mei 

- PINKSTEREN    

Pinkster-

maandag  

29 mei 

14u00 – 18u00 
Ontmoeting 
diakengemeenschap 

Nog te bepalen 
Diaken-

commissie 
Diaken-

gemeenschap 
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Datum Uur Activiteit Plaats Organisatie Doelgroep 

Juni 2023 

Zomer  - 
Kunst in het PCS 
Geert De Sutter – 
Compostella 

PCS PIC Iedereen 

Zaterdag  
3 juni 

- Geschreven voor jou PCS PIC Iedereen 

Zondagavond 
4 juni tot 

vrijdag  
9 juni 

- 
Retraite priesters: “Gebed 
en evangelische radicaliteit” 
met Mgr. Lode Van Hecke 

Abdij van West-
Malle 

Bisdom 
Priesters in 

actieve dienst 

Donderdag  
8 juni 

18u30 Sacramentsdag 
Sint-Quintinus- 

kathedraal 
Bisdom Iedereen 

Maandag  
19 juni – 

vrijdag 23 juni 
- 

Pelgrimsmidweek 
Dagelijkse wandeling van 
±15km (inkorting mogelijk) 

Vakantieverblijf 
‘Molen van 
Medael’ in 
Hombourg 

WG 
Pelgrims-

pastoraal + 
CCV 

Iedereen 

Dinsdag  
20 juni 

14u30 – 19u00 
Samenkomst dekens & BR + 
jaarafsluiting 

Residentie  
Vic. 

Parochies 
Dekens 

Zaterdag  
24 juni 

14u00 – 20u00 

Familienamiddag 
‘Goeiendag’ 
Een namiddag voor en  
met families.  
Ontmoeten, spelen, vieren 
en samen frietjes eten. 

PCS  
Comm. 
Gezins-

pastoraal 

Families, 
(groot)ouders 

met 
(klein)kinderen

nonkels en 
tantes met 
neefjes en 

nichtjes 
 

Datum Uur Activiteit Plaats Organisatie Doelgroep 

Juli 2023 

Zaterdag 1 juli 
–  donderdag 
31 augustus 

- ZOMERVAKANTIE       

Juli – 
augustus 

- Kerken op vakantie - 
Vic. 

Diaconie 
Iedereen 

Zondag 2 juli 
Dinsdag 4 juli 
Vrijdag 7 juli 
Zondag 9 juli 

- Kroningsfeesten Tongeren Tongeren 
Kronings-

comité 
Tongeren 

Iedereen 

Maandag  
3 juli - 

zaterdag 8 juli 
- Pluskamp Nog te bepalen IJD 

Jongeren van 
10 – 23 jaar 

Maandag  
17 juli – 

woensdag  
26 juli 

- 

10-daagse pelgrimstocht in 
avontuurlijke formule  
9 etappes van ±20km 
  

Overnachting in 
groeps-

verblijven met 
zelfverzorging 

WG 
Pelgrims-

pastoraal + 
CCV 

Iedereen 
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Datum Uur Activiteit Plaats Organisatie Doelgroep 

(Onder 
voorbehoud) 

Maandag  
17 juli – 
zaterdag  

22 juli 

6 dagen 
Diocesane 
Lourdesbedevaart van het 
bisdom Hasselt 

Lourdes L.D.B. vzw 

Voor iedereen: 
zieken, 

ouderen, 
personen met 

beperking, 
verpleeg-

kundigen en 
vrijwilligers in 
dienst van de 

zieken, 
brancardiers-

jongeren, 
gezonde 

bedevaar-
ders… 

Maandag  
24 juli - 

maandag  
31 juli 

- Voorprogramma’s WJD 
Frankrijk, Spanje 

en Portugal 
IJD 

Jongeren van 
16 – 35 jaar 

 

Datum Uur Activiteit Plaats Organisatie Doelgroep 

Augustus 2023 

Dinsdag  
1 augustus - 

zondag  
6 augustus 

- 
Wereldjongerendagen 
(WJD) Lissabon 

Lissabon IJD 
Jongeren van 
16 – 35 jaar 

Maandag  
14 augustus – 

vrijdag  
18 augustus 

- 

Meerdaagse 
gezinspelgrimstocht op 
kindermaat 
Dagelijkse wandeling van 
max. 12km (inkorting 
mogelijk) 

Hoeve ’t Hof 
van Ulvend 
(Noorbeek, 

Zuid-Limburg, 
Nederland) 

WG 
Pelgrims-

pastoraal + 
CCV 

Gezinnen, 
(groot)ouders 

met 
(klein)kinderen 

nonkels en 
tantes met 
neefjes en 
nichtjes, … 
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VORMING OP AANVRAAG 2022 – 2023  

Blijven luisteren:  

1. Geloof in gesprek?!   
Samen spreken over wat ons drijft 
Machteld Reynaert  
 
In je team/groep kan je over veel praten en vaak ook goed organiseren. Maar met elkaar spreken 
over het geloof is niet zo evident. Het is moeilijk om de juiste woorden te vinden. Er is 
verlegenheid wanneer je eigen geloof onderwerp wordt van het gesprek. Geen wonder; het is 
een kwetsbaar onderwerp, je praat niet ‘zomaar’ over dat wat diep zit en je leven raakt. Een 
externe begeleider kan het ijs breken en je helpen om aan de hand van enkele impulsen (tekst, 
foto’s, filmpjes, …) het geloofsgesprek aan te gaan. 
 
 

2. Zorg voor je "innerlijk huis"!  
Marijke Meinesz-van ’t Hoff  
 
Neem je ook geen genoegen met een wat kleurloos en middelmatig bestaan? Leeft in jou ook 
een verlangen naar méér? Heb jij ook het vermoeden dat er een grotere werkelijkheid is, dan wij 
op het eerste gezicht oppervlakkig zien?  
Wanneer wij iets aan onze conditie willen doen om ons beter in ons vel te voelen, vinden wij het 
voor de hand liggen dat we daar iets voor doen. We beginnen b.v. te joggen, iedere avond een 
beetje langer. We trainen. Zo bestaan er ook "luisteroefeningen" om je te trainen je 
"binnenkant" te verkennen. Ze zijn bedoeld om van binnen te vernemen wat je ten diepste raakt, 
wat je vreugde geeft. Ze helpen zoeken naar "sporen van God" om er gehoor aan te geven. Om 
vreugdevol in het leven te staan, is het belangrijk om zowel voor ons uiterlijk áls voor ons 
"innerlijk huis" te zorgen. Luisteren "naar binnen" helpt om beter zicht te krijgen op wat ons wel 
en niet helpt in onze groei naar "heiligheid", met vreugde in overvloed! 
Wie wil dat nu niet? 
 
 

3. Tussen ergernis en ontroering, kwetsbaarheid en schoonheid 
Elkaar ontmoeten in kwetsbaarheid, leven met God 
Tom Van Wambeke 
 
Wij mensen zijn allen kwetsbaar, in ons hart en in onze ziel. Daarom zijn we geneigd ons af te 
schermen, daarom stellen we ons voorzichtig op. Want wie wil er nu gekwetst worden? 
Het evangelie toont ons echter een weg van hoop. Die weg ligt open als wij de ander in onze 
kwetsbaarheid durven te ontmoeten; en als wij zo ook God willen ontmoeten. Dan kan het 
goede, het schone en het ware ontstaan. Dan stroomt er een bron van hoop, medeleven, 
verantwoordelijkheid en authenticiteit. 
Aan de hand van enkele kunstwerken en persoonlijke ervaringen zetten we stappen op die weg 
van de ontmoeting. Samen met anderen maken we in groep een ‘reis’ langs en doorheen enkele 
kunstwerken en onze eigen ervaringen. We leren onze ergernis en ontroering, onze 
kwetsbaarheid en schoonheid te zien als een deel van ons leven met God. 
 

  



 

 Versie september 2022  26 

4. Zorg, zorgend, verzorgd? 
Liesbeth Corvers 
 
Zelfzorg. Het klinkt voor christenen soms wat egoïstisch in de oren. Worden wij immers niet 
uitgedaagd om vooral voor anderen te zorgen naar het voorbeeld van Jezus? In deze vorming 
gaan we op zoek naar spirituele aanknopingspunten die het belang van zelfzorg ondersteunen. 
Zelfzorg begint met trouw te zijn aan de eigen roeping. Waartoe ik geroepen ben, geeft mijn 
leven vorm, gaat mij het meest ter harte en is waar ik naartoe wil. Trouw zijn aan je roeping, 
geeft je vreugde: niet alleen op werkvlak, maar zeker en vast ook als mens! 
 
 

Diaconie, caritas en….ecologie 

5. Niet loslaten, maar verbinden.   
Een visie op rouw  
Ilka Vandecaetsbeek  
 
Al doe je nog je best om je voor te stellen hoe het zal zijn: de dood van een geliefde overvalt je 
altijd. Je beleeft alles in een roes. Het is “alsof je de verbinding met de wereld kwijt bent.” 
Daarenboven komen vaak nog vragen als: “Hoe lang mag je rouwen? Hoelang mag je familie en 
vrienden lastig blijven vallen met dit gevoel?” “…” 
In deze vorming gaan we op zoek naar een antwoord op deze vragen en proberen we op een 
andere manier naar rouwen te kijken. Een manier waarin de waardigheid van de mens centraal 
staat. Een zoektocht naar het hoe omgaan met mensen in rouw en de betekenis hier van. Want is 
het niet zo dat de betekenis van je leven ligt in het verschil dat je maakt in het leven van 
anderen? 

 
 
6. VLUCHTELINGEN IN ONS MIDDEN   

Gesprek in parochie of pastorale eenheid    
Ward Ceyssens  
 
Vluchtelingen: ze zijn dikwijls onzichtbaar aanwezig in onze maatschappij. Ze zijn nabij en toch 
leven ze precies in een andere wereld. Het klinkt vreemd, ja wat beangstigend, maar wij kunnen 
gewoon naast hen doorleven. Moeten wij als christenen niet anders handelen? Ook zij zijn onze 
naasten. Willen wij hen zien, ontmoeten? 
In deze vorming luisteren wij niet enkel naar het verhaal van vluchtelingen. We gaan ook in 
gesprek met hen en met elkaar. Hiervoor zetten wij ons symbolisch op hun stoel, maar leggen 
ook onze mantel om hun schouders. 
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Inzicht verdiepen in cultuur en geloof 

7. Gesprek over  
Euthanasie, levenseinde, in gelovig perspectief.  
Ward Ceyssens  
 
Euthanasie is een woord dat in christelijke middens niet luidop gezegd wordt. Nochtans overvalt 
ons dit woord. Wat omvat het begrip euthanasie (= goede dood) in de brede betekenis? 
Het Huis van de Mens, de vrijzinnigen, gaan overal de boer op om te spreken over euthanasie. 
Dat mag uiteraard vanuit hun visie, maar ook wij christenen moeten dit onderwerp durven 
bespreken. We mogen ons niet laten verlammen. Ons geloof biedt immers extra dimensies.  
In deze vorming leggen we euthanasie naast palliatieve zorg. We gaan in gesprek op zoek naar 
hoe we zelf naar ‘de dood’ kijken en onze wensen rond onze eigen dood. 
 
 

8. Kruis en Christendom  
Els Agten 

 
Het kruis is één van de meest voorkomende symbolische tekens. Elke dag kom je kruisen in 
verschillende maten en vormen tegen. Tegelijk is het kruis hét symbool bij uitstek van christenen 
omdat het hen herinnert aan de kruisdood van Jezus. Voor christenen is het kruis niet alleen een 
teken van pijn en schande, maar ook eeuwig teken van uiterste liefde. En dat is best verbazend, 
want 2000 jaar geleden was het kruis niets minder een foltertuig. 
Wat betekent het kruis voor het christendom? En wat kunnen de verschillende vormen van het 
kruis ons leren over de rijke geschiedenis van het christendom? 
 
 

9. Zacharias en zijn lofzang. Vervuld van de heilige Geest 
Bart Coenegrachts  
 
In de lofzang van Zacharias is er sprake van vijanden en van bevrijding. Wij houden niet van het 
woord ‘vijanden’. Maar de inval van Rusland in Oekraïne heeft heel onze samenleving en onze 
West-Europese kijk op de wereld sterk veranderd. De wereld blijkt veel minder vredelievend dan 
we spontaan denken en we voelen de gevolgen van de vijandschap tot in onze portemonnee.  
De lofzang van Zacharias verlangt evenwel bovenal naar vrede. ‘God zelf zal onze voeten 
geleiden op een weg van vrede’, zegt de tekst. Dit oude gebed, dat velen in de Kerk dagelijks 
bidden, plaatst ons op een nieuwe wijze in de werkelijkheid van God en in de historische realiteit 
die de wereld vandaag beleeft. Waartoe zijn we geroepen in een wereld vol vijandschap en 
geweld?  
Het verhaal van Zacharias plaatst ons ook nog op een andere manier in de realiteit. Zacharias en 
zijn vrouw Elisabeth zijn oud en kinderloos. Er is de pijn van onvruchtbaarheid. Daardoor lijken ze 
een beeld te zijn van de Kerk in onze streken. We zijn oud en hebben geen nakomelingen.  
Maar ook hier opent God een nieuwe weg. Elisabeth en Zacharias zullen de ouders worden van 
Johannes de Doper. En naast de oude eerbiedwaardige priester Zacharias en zijn echtgenote 
Elisabeth verschijnt Maria, een meisje zonder aanzien en zonder geschiedenis. Zij zal de moeder 
worden van Jezus. Geloven we dat God ook vandaag met ons en onze Kerk op weg gaat en een 
nieuwe toekomst voorbereidt? 
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10. Beelden van Jezus doorheen de eeuwen 
Beelden van Jezus in de kunst en wat ze ons te zeggen hebben  
Sabine Pirlot  
 
Hoe zou jij Jezus afbeelden? Als een heerser op een troon? Als de Goede Herder? Als de 
gekruisigde? Als de solidaire mens bij uitstek? 
Het beeld van Jezus in de kunst wordt sterk getekend door de tijd en cultuur waarin je leeft. Dat 
is zo voor elke grote kunstenaar vroeger en nu. Het is bijzonder interessant om te zien hoe dit 
wijzigt en hoe elke tijd een ander antwoord geeft op de vraag ‘Wie zegt Gij dat ik ben?’ 
Deze antwoorden zijn een uitdaging en een vraag aan ons om te zoeken wie Jezus is voor onze 
tijd maar ook voor elk van ons vandaag. We kijken naar het verleden maar ook naar het heden en 
zien hoe kunst altijd geïnspireerd is door het religieuze 
 
 

Thuiskomen in Gods Woord 

11. Verbinden. In woorden, tussen mensen, met beelden 
Tom Van Wambeke  
 
Soms zijn het woorden, vaak maar één, 
soms zijn het mensen, meestal één per één, 
ook zijn er beelden, soms één of meer, 
die me tonen dat het evangelie vertelt, en laat zien wie we zijn: 
mensen van het verbond, mensen in staat om te verbinden, 
te verbinden om niet alleen te zijn, om nooit verloren te gaan. 
Tom Van Wambeke komt met een koffer vol foto’s, filmfragmenten, poëzie en voorwerpen 
vertellen over de verbindende kracht die Jezus bracht. 
 
 

Houden van de Kerk en van de liturgie 

12. Kom en Zie 
Evocatie met tekst, beeld, muziek en zang tussen Pasen en Pinksteren  
Salvatoriaanse Familie   
 
Een groep geëngageerde leden van de Salvatoriaanse familie (paters/broeders, zusters en leken) 
wil u graag even laten halt houden in de periode tussen Pasen en Pinksteren. Deze periode bevat 
een schat van materiaal waar niet zo vaak gebruik van wordt gemaakt. Daarom willen ze u graag 
animeren met poëzie, zang, muziek en beeld betrekking hebbend op deze tijd van het kerkelijk 
jaar. 
Er zijn twee mogelijkheden: ofwel komt de groep tot bij u en voeren ze de evocatie zelf op. Ofwel 
ontvangt u alle teksten en voert u de evocatie op met mensen van bij u ter plaatse. De groep is 
bereid om u te helpen bij het organiseren van deze activiteit ter plaatse. 
Deze activiteit is gratis. Vanuit de Salvatoriaanse Familie wordt gevraagd om de opbrengst te 
schenken aan een plaatselijk goed doel. 
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13. Verheft uw hart! 
Over het samen vieren van de eucharistie  
Sam Goyvaerts 
 
Al 2000 jaar komen christenen op zondag samen rond het Woord en het Brood van Jezus. Voor 
vele christenen is de eucharistie het hart van hun geloofsleven. Maar waarom is dit eigenlijk zo 
belangrijk? Begrijpen we wat we vieren? Waarom lezen we uit de Bijbel tijdens de mis en wat 
bedoelen we wanneer we zeggen ‘Wij zijn met ons hart bij de Heer’? 
Deze en vele andere vragen trachtte ook paus Franciscus te verhelderen tijdens zijn catecheses 
over de eucharistie in 2017-2018. Sam Goyvaerts, docent liturgie aan de faculteit theologie in 
Tilburg, wil samen met de paus en met jullie de eucharistie (her)ontdekken. Een avond met 
inhoud, maar ook met plaats voor gesprek en discussie.  
Op vraag kunnen ook andere onderwerpen, specifiek met betrekking tot de eucharistie of het 
vieren van de liturgie, aan bod komen, zoals de plaats van het Woord in de liturgie (bijvoorbeeld 
voor lectoren of catechisten), het liturgische jaar en/of liturgische feesten, doopsel, huwelijk of 
andere sacramenten 
 
 

Gebedservaring opdoen 

14. Bidden met het lichaam: over lichamelijkheid en liturgische ruimte  
Sam Goyvaerts  
 
Lichamelijkheid is een essentieel onderdeel van de liturgie, daar maken de 
coronamaatregelen ons misschien extra bewust van. We bidden niet alleen met ons verstand, 
maar christelijke liturgie is eigenlijk ten diepste lichamelijk. Daarenboven bevindt ons lichaam 
zich voor de liturgie ook in een bijzondere ruimte. Deze vorming heeft twee delen: in het eerste 
deel wordt het lichamelijke karakter van de liturgie belicht, aan de hand van concrete 
voorbeelden (en tips!) en in het tweede gedeelte wordt er samen nagedacht over hoe we beter 
liturgisch gebruik kunnen maken van de kerkruimtes waarin we vieren. Een interactieve, 
bewegelijke, maar vooral leerrijke vorming! 
 
 

15. Het getijdengebed voor dummies  
Sam Goyvaerts  
 
Sinds het Tweede Vaticaans Concilie is het getijdengebed, of het brevier, niet alleen meer 
voorbehouden voor priesters en religieuzen, maar wordt het ook echt beschouwd als het gebed 
van de kerk. Als gewone gelovige is het echter een hele opgave om met het dikke boek vol lintjes 
te beginnen. In deze vorming licht docent Sam Goyvaerts de basisprincipes en structuur toe van 
het getijdengebed, en denkt hij samen na hoe het getijdengebed een plaats kan hebben in onze 
gemeenschappen, maar ook in ons persoonlijk leven. Deze vorming kan als eerste introductie in 
1 avond, maar nog beter is het om hier in overleg met de spreker een vorming van 2 avonden 
rond in te plannen 
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16. In mijn eigen woorden 
Gebeden leren schrijven vanuit de Schrift 
Valérie Kabergs 

 
Binnen de Kerk bestaan er heel wat formulegebeden die houvast kunnen geven wanneer we ons 
individueel of in gemeenschap verbinden met God. Daar gaat een grote kracht vanuit. Toch hoeft 
ons bidden zich niet te verengen tot deze standaardgebeden. Elk van ons persoonlijk kan een 
eigen manier ontdekken om met God te praten. Na een korte inleiding oefenen we tijdens deze 
workshop in het zelf schrijven van gebeden, als een manier om regelmatig in contact te staan 
met God. Teksten uit het Oude en Nieuwe Testament zullen ons gidsen om zelf woorden te 
geven aan onze gebedsbrief.  
 
 

 

Voor meer informatie en vormingen kijk op www.bisdomhasselt.be/vormingopaanvraag  

 

 

 

http://www.bisdomhasselt.be/vormingopaanvraag

