
HOE ‘GRAAG SAMEN’ VERDER GROEIDE EN VORM KREEG IN 2021 

Lichtmis-luisterwandeling voor gezinnen en parochies 

Op basis van het evangelieverhaal van de Opdracht van de Heer (Lc 2,22-39) werkten we 

een coronaveilige luisterwandeling in openlucht uit, die gezinnen op uitnodiging van hun 

parochie zelfstandig doen aan de hand van een digitale tochtkaart. Onderweg beluisteren 

ze vijf audiofragmenten waarin Jozef, Maria, Simeon, Hanna en ook de duistere koning 

Herodes aan het woord komen. Tussen de haltes in zijn er opdrachten en raadsels. De 

laatste halte van de wandeling brengt hen in de kerk, waar alle kinderen het ‘lichteiland’ 

groter kunnen maken.  

Deze Lichtmis-luisterwandeling werd begin 2021 

gelanceerd. Heel wat parochies in Vlaanderen maakten er 

een coronaveilige gezinsactiviteit van. Ook in 2022 wordt ze 

in veel parochies aangeboden. 

Meer info via lichtmis.graagsamen.be 

Op de website staan ook foto’s en echo’s uit parochies en 

scholen en van deelnemende gezinnen. 

 

 

Het geheim van Hildegard. Samen op speurtocht in het bos 

‘Het geheim van Hildegard’ – met ‘eerbied voor de 

schepping’ als thematische rode draad – is ontwikkeld 

n.a.v. de nieuwe Werelddag voor grootouders en 

senioren. Deze luisterwandeling kan in eender welk 

bos plaatsvinden. Grootouders en kleinkinderen en/of 

ouders en kinderen beluisteren tijdens de 

boswandeling zeven audiofragmenten van de 

geheimzinnige Hildegard en voeren onderweg 

opdrachten uit die alle zintuigen prikkelen.  

Parochies kunnen deze tocht als intergenerationele activiteit in hun jaarprogramma 

opnemen. Families kunnen de tocht ook op eigen houtje doen.  

Meer info via geheim.graagsamen.be 

 

Kleurrijk jaar – een mozaïek van impulsen 

Deze reeks van in totaal 34 impulsen bij kerkelijke feesten, sterke 

tijden en andere bijzondere dagen werd in 2021 vervolledigd met 

Lichtmis, Sint-Valentijn, Aswoensdag, Witte Donderdag, Pasen, 

Vaderdag, Sinterklaas, Allerheiligen, doopfeest en vormsel. Elke 

impuls vertrekt van een concrete ervaring uit het gezinsleven en 

biedt suggesties om vanuit een gelovige levenshouding het leven 

thuis dieper, krachtiger en mooier te maken. Er is telkens ook een 

suggestie voor een engagement naar de ruimere omgeving toe. 

Meer info via kleurrijkjaar.graagsamen.be 

https://www.kerknet.be/graag-samen/artikel/lichtmis-vieren-2022-0
https://www.kerknet.be/graag-samen/fotoreportage/nagenieten-van-de-lichtmis-luisterwandeling-met-fotos-en-echos
https://www.kerknet.be/graag-samen/fotoreportage/nagenieten-van-de-lichtmis-luisterwandeling-met-fotos-en-echos
https://www.kerknet.be/graag-samen/artikel/het-geheim-van-hildegard-samen-op-speurtocht-het-bos
https://www.kerknet.be/graag-samen/artikel/kleurrijk-jaar-een-moza%C3%AFek-van-impulsen?microsite=14252


Samen aan tafel 

 ‘Wij vieren samen feest: een huwelijksjubileum’ vervolledigt de vierdelige reeks ‘Samen 

aan tafel’ met suggesties voor een feestelijk samenzijn met familie en vrienden na de 

viering van een doopsel, eerste communie, vormsel of jubileum in de kerk.  

Woorden en symbolen, de aankleding van de tafel en de 

ruimte, de subtiele impulsen aan tafel en de aanzetten 

voor een gesprek kunnen bijdragen aan een warme sfeer 

van verbondenheid tussen generaties. Ze laten tijdens het 

feest ook doorklinken wat er in de kerk gevierd werd. 

Meer info over de hele reeks ‘Samen aan tafel’: 

samenaantafel.graagsamen.be 

 

 

Verhalen van God en mensen – Godly Play met en voor gezinnen 

Het pilootproject ‘Verhalen van God en mensen’ dat in 

2020 moest onderbroken worden wegens de 

coronasituatie werd in 2021 opnieuw opgenomen en 

afgerond.  

 

‘Verhalen van God en mensen’ is een traject van 7 samenkomsten op basis van de Godly 

Play verhalen van de grote familie, de schepping, advent en Kerstmis, veertigdagentijd en 

Pasen, paastijd en Pinksteren, en de parabel van de goede Herder. 

In 2021 vond een digitaal vormingstraject plaats waaraan 19 Godly Play vertellers vanuit alle 

bisdommen deelnamen. Ze werden aan de hand van een uitgebreide handleiding (100 blz.) 

toegerust om dit unieke geloofstraject voor gezinnen in de komende jaren te begeleiden 

in hun geloofsgemeenschap. Het enthousiasme hiervoor is groot, maar de aanhoudende, 

moeilijke coronaomstandigheden zetten de plannen van de Godly Play vertellers nog even 

on hold. 

Meer info via verhalenvangodenmensen.graagsamen.be 

 

Mosterdzaadjes – Kinderen proeven thuis van Bijbelverhalen 

‘Mosterdzaadjes’ werd in het leven geroepen medio 2020 als aanbod 

voor gezinnen met lagereschoolkinderen, om zo een alternatief te 

bieden voor de afgelaste catechesesamenkomsten in parochies. 

Elke week bieden we via ‘Mosterdzaadjes’ een hertaling van de 

evangelielezing van de komende zondag, samen met een denkvraag, 

een doe-tip en een kort gebed. Hiervoor werken we samen met auteur 

Kolet Janssen (die de Bijbelverhalen hertaalt) en Kerknet (die de 

‘mosterdzaadjes’ elke week opneemt in de Kerknet-nieuwsbrief). Catechisten en 

godsdienstleerkrachten kunnen deze ‘mosterdzaadjes’ elke week doorsturen naar hun 

kring van kinderen. De reeks liep aanvankelijk tot eind juni 2021, maar werd in december 

2021 opnieuw opgestart omdat catechetische samenkomsten binnen door de 

coronamaatregelen opnieuw niet mogelijk waren. De reeks loopt voorlopig tot eind 

februari 2022. De coronasituatie bepaalt hoelang de reeks loopt. 

Meer info over de reeks ‘Mosterdzaadjes’ via mosterdzaadjes.graagsamen.be 

https://www.kerknet.be/graag-samen/artikel/samen-aan-tafel
https://www.kerknet.be/graag-samen/artikel/verhalen-van-god-en-mensen-%E2%80%93-godly-play-met-en-voor-gezinnen
https://www.kerknet.be/graag-samen/artikel/mosterdzaadjes-kinderen-proeven-thuis-van-bijbelverhalen


 

Ruimere bekendmaking van bestaande intergenerationele initiatieven voor 

gezinnen & nieuw ontwikkeld intergenerationeel materiaal 

We geven via www.graagsamen.be graag bekendheid aan intergenerationele werkvormen, 

modellen en initiatieven van andere diensten en organisaties in de Vlaamse Kerk, zodat meer 

mensen en gezinnen ze leren kennen. 

Voorbeelden zijn: 

- Een overzicht van het aanbod van weekends en vakantiedagen voor gezinnen in de 

Vlaamse Kerk.  

Op dit ogenblik staan 8 initiatieven online die gepland zijn in 2022. Dit overzicht wordt 

regelmatig aangevuld. 

Meer info via gezinsvakantiedagen.graagsamen.be 

- Tochten van vormingsdiensten in de bisdommen, zoals onder meer de 

eerstecommunietocht, de vormseltocht, de herdertjestocht, de sterretjestocht, de 

wandelingen Sint-Valentijn Anders, … 

Meer info via tochten.graagsamen.be 

- Coronaproof aanbod voor parochies en gezinnen via coronaproof.graagsamen.be 

www.graagsamen.be 
 
 

 

Om het toekomstgerichte project ‘Graag samen’ verder te kunnen uitbouwen op een solide 

basis, hopen we dat heel wat mensen, gezinnen, organisaties en congregaties onze 

werking financieel willen steunen. 

We zijn immers ervan overtuigd dat ‘Graag samen’ mooie vruchten draagt voor heel wat 

gezinnen, parochiegemeenschappen en organisaties in de Kerk. 

Giften voor de verdere uitbouw van ‘Graag samen’ worden dankbaar aanvaard via: 

- BE64 7775 9112 5352 (Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal vzw) 
       met vermelding ‘gift voor Graag samen’     
       (Dit is zonder fiscaal attest.)  
 
- BE10 0000 0000 0404 (Koning Boudewijnstichting),  
       met vermelding 197/0010/00043 
       (Dit is met fiscaal attest via de Koning Boudewijnstichting.)   

 

 
Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal vzw (IDGP) 

Sint-Michielsstraat 6 bus 3101, 3000 Leuven, België 
0409.545.282 – RPR Leuven 

Tel. 016 32 84 29 of 30, e-mail: IDGP@kerknet.be 
www.gezinspastoraal.be – www.huwelijksvoorbereiding.be  

www.graagsamen.be – www.godlyplayvlaanderen.be 
Blog I wonder: http://gezinspastoraal.wordpress.com 

http://www.graagsamen.be/
https://www.kerknet.be/graag-samen/artikel/weekends-en-vakantiedagen-voor-gezinnen-met-net-dat-ietsje-meer
https://www.kerknet.be/graag-samen/artikel/samen-op-tocht?microsite=14252
https://www.kerknet.be/idgp-gezinspastoraal-vlaanderen/artikel/hoe-parochies-een-coronaproof-aanbod-kunnen-doen-aan?microsite=14252
http://www.graagsamen.be/

