


§ 224:

Als het gaat over eredienst en gebed “vragen 
jonge katholieken in verschillende contexten 

naar gebedsmomenten en sacramentele 
vieringen die met een

frisse, authentieke 
en vreugdevolle liturgie 

hun dagelijkse leven raken”. 

Het is belangrijk om de 
sterke momenten 
van het liturgische jaar, 

vooral de Goede Week, 
Pinksteren en Kerstmis, ten volle te benutten.



KOM NAAR ONS TOE!

Geef net iets meer aan geïnteresseerden op school.
Zorg voor vrijwilligheid… spreek ons aan.



Destination Pasen

van centrum d’Abdij

naar thuis, op school,…



uitdaging voor jou
en voor mij

beleving van de 
Goede Week

leven vijf keer on 
hold

boodschap Pasen



Hoe gaan we te werk?

- Verkenning
- Verdieping
- Verbinding

Centrale vraag: 
“Waar ben ik in het verhaal?”



VERKENNEN
[STILLE ZATERDAG]

Vooraleer je deze keer begint, snijd je het thema stilte aan. Je kan dit doen door één van de twee 
voorgestelde filmpjes die je vindt op de projectwebsite te bekijken. Aansluitend kan je vragen:
• Wat treft jou in het filmpje?
• Wat is stilte voor jou?
• Wanneer is het stil voor jou?
• Zoek jij soms de stilte op?

Het verhaal van Stille Zaterdag wordt vervolgens voorgesteld aan de hand van een tekstfilmpje dat start 
met witte letters op een zwarte achtergrond en eindigt met een witte achtergrond met zwarte letters. 
Laat de deelnemers kort reageren. Hoe komt dit verhaal binnen? 

VERDIEPEN
[GOEDE VRIJDAG] 

Op de projectwebsite zijn twee podcasts te vinden van ongeveer zeven minuten. 
De ene podcast vertelt over een bijzonder kunstwerk gemaakt door jongeren zelf. 

De andere podcast heeft het over de Mattheüspassie 
met als insteek het mooie lied: “Erbarme Dich”. 

Hiervoor worden de linken aan de deelnemers gegeven. 
Dit is een individuele opdracht van iedereen.

VERBINDEN
[PALMZONDAG]

Vertel aan de deelnemers dat er een traditie bestaat om op Palmzondag een palmtakje, dat in de 
eucharistieviering van Palmzondag gewijd wordt, thuis achter het kruisbeeld te steken. Een symbolische daad om 

het verhaal van toen tot leven te brengen. In het tochtboekje zien jullie hiervan een afbeelding.

Dit jaar zal het wellicht niet lukken om zo’n viering bij te wonen en daarom stellen we dit voor.
Schrijf in het voorziene kadertje één woord dat jij achter een kruisbeeld zou willen steken. Welk woord past daar 

het best na alles wat je gehoord hebt vandaag?

Dit woord kan je ook sms’en naar 0472/40 41 30. Wij zorgen dat er digitale palmtakjes gemaakt worden met alle 
woorden die ons toegestuurd worden. Hou daarvoor onze projectwebsite in de gaten. Terwijl alle deelnemers 

hieraan werken kan het hosannalied dat op dezelfde website te vinden is, afgespeeld worden. 
Hiermee is de eerste sessie afgerond.



plus-
groepen

mis-
dienaars

religieuze 
gemeen-
schappen

van zusters

gezinnen

enkele 
gelovigen

beleids-
ploegen

IJD-groepen

ademtocht

leraren 
onderling

vormsel-
catechisten



Samen op weg, 
zonder niveau verschillen in kleine groepjes.



MATERIALEN:

• een handleiding

• een projectwebsite

• een tochtboekje

→ leeftijd vanaf de 3de graad
secundair onderwijs maar… ☺



Online of live

- op maat

- fysiek samen

- share screen

- verbondenheid



Heb je een halfuurtje?

30 minuten

vijf dagen

vrij in te plannen

Digitale ontmoeting:

• paasmaandag

• verbondenheid

• apero + quiz





inschrijven door een pakketje te bestellen:

1 handleiding + 5 tochtboekjes = 10 euro
extra tochtboekjes: 1,50 euro

incl. toegang tot projectwebsite met alle materiaal

via googleform: 
https://forms.gle/sirXk1aqoDhurTAw5

Ja, ik doe mee!

https://forms.gle/sirXk1aqoDhurTAw5


Meer info bij:

Rik Depré – rik.depré@katholiekonderwijs.vlaanderen
Laura Degryse – laura.degryse@ijd.be 
Sabrina Stragier – sabrina.stragier@telenet.be
Severine Verhulst – severine.verhulst@bisdombrugge.be 


