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Baron Ruzettelaan 435  
8310 BRUGGE 
050 37 26 75 
www.vicariaatonderwijsbisdombrugge.be  

 
 

8ste NIEUWSBRIEF identiteit – godsdienst – pastoraal 
januari (2) 2020 

 
 

 

synodaal proces bisdom Brugge: bezorg ons NU jullie 

aanbevelingen (voor 1 maart). 
Op de Nieuwjaarsreceptie van het vicariaat onderwijs (15 januari 2020) sprak 

mevrouw An Quaghebeur als bisschoppelijk gedelegeerde voor onderwijs de 

volgende woorden uit (citaat uit langere toespraak): 
 

“Ik vermeld ook graag het synodale proces dat in samenwerking met het vicariaat van 

de jongerenpastoraal nu in onze secundaire scholen en internaten loopt.  We willen, 

vanuit de beleidsploeg, van zoveel mogelijk jongeren horen wat hen bezighoudt, waar 

ze mee worstelen en welke vragen, suggesties of adviezen ze rond geloof en kerk 

hebben naar de bisschop en de beleidsploeg toe.   

Omdat Paus Franciscus zelf opriep om heel goed naar jongeren te luisteren en die 

synodale weg samen te lopen is dit project ook hier opgezet. We kozen meteen ook 

een zin uit de pauselijke exhortatie als slagzin voor het project: Jongeren zijn het NU van 

God.  Op 29 april brengen we de jongeren en hun begeleiders die hierover met de 

bisschop en de beleidsploeg willen in gesprek gaan, samen in het festival van de 

HOOP.” 

 

Op de website vind je ook een aantal documenten die ondersteuning kunnen bieden: 

• inspiratiedocument jeugdbewegingen  

• werkdocument CCV synodaal proces met jongeren  

• synodaal proces IJD groepen  

• werkdocument synode gezinnen  

• inspiratiemoment gespreksgroepen op scholen  
 

• lessenpakket 3de en 4de graad aso en tso 

• lessenpakket 3de en 4de graad bso en buso 

 
Scholen, leraren of scholengemeenschappen 

die graag verdere ondersteuning ter plaatse hebben, 

aarzel a.u.b. niet om Rik Depré of Severine Verhulst te contacteren. 

rik.depre@katholiekonderwijs.vlaanderen 

severine.verhulst@bisdombrugge.be 

 

Tegen ten laatste 1 maart 2020 willen we  van alle scholen vernemen welke 3 

prioriteiten hun leerlingen/jonge leraren naar voor schuiven waaraan in ons bisdom 

kan gewerkt worden. Gelieve daartoe deze documenten te hanteren: 

• feedback - rapport voor scholen   

• feedback - rapport onderwijs - google formulier  

 

 

https://www.kerknet.be/vicariaat-onderwijs-bisdom-brugge/artikel-evenement-informatie/synodaal-proces-geeft-jongeren-een?microsite=12158
https://www.kerknet.be/vicariaat-onderwijs-bisdom-brugge/artikel-evenement-informatie/synodaal-proces-geeft-jongeren-een?microsite=12158
https://www.kerknet.be/sites/default/files/Inspiratiedocument%20-%20jeugdbewegingen%20%281%29.pdf
https://www.kerknet.be/sites/default/files/Inspiratiedocument%20-%20jeugdbewegingen%20%281%29.pdf
https://www.kerknet.be/sites/default/files/Inspiratiedocument%20-%20jeugdbewegingen%20%281%29.pdf
https://www.kerknet.be/sites/default/files/werkdocument%20CCV%20synodaal%20proces%20met%20jongeren%202019-2020.pdf
https://www.kerknet.be/sites/default/files/werkdocument%20CCV%20synodaal%20proces%20met%20jongeren%202019-2020.pdf
https://www.kerknet.be/sites/default/files/werkdocument%20CCV%20synodaal%20proces%20met%20jongeren%202019-2020.pdf
https://www.kerknet.be/sites/default/files/Verslag%20synodaal%20proces%20-%20IJD%20groepen.pdf
https://www.kerknet.be/sites/default/files/Verslag%20synodaal%20proces%20-%20IJD%20groepen.pdf
https://www.kerknet.be/sites/default/files/Verslag%20synodaal%20proces%20-%20IJD%20groepen.pdf
https://www.kerknet.be/sites/default/files/Synode%20werkmap%20gezinnen.pdf
https://www.kerknet.be/sites/default/files/Synode%20werkmap%20gezinnen.pdf
https://www.kerknet.be/sites/default/files/Inspiratiedocument%20gespreksgroepen%20op%20scholen.pdf
https://www.kerknet.be/sites/default/files/Inspiratiedocument%20gespreksgroepen%20op%20scholen.pdf
https://www.kerknet.be/sites/default/files/Lessenpakket%20Jongerensynode_3de%20en%204de%20graad%20ASO%20en%20TSO.pdf
https://www.kerknet.be/sites/default/files/Lessenpakket%20Jongerensynode_3de%20en%204de%20graad%20ASO%20en%20TSO.pdf
https://www.kerknet.be/sites/default/files/Lessenpakket%20Jongerensynode_3de%20en%204de%20graad%20ASO%20en%20TSO.pdf
https://www.kerknet.be/sites/default/files/Lessenpakket%20Jongerensynode_3de%20en%204de%20graad%20BSO%20en%20BuSO.pdf
https://www.kerknet.be/sites/default/files/Lessenpakket%20Jongerensynode_3de%20en%204de%20graad%20BSO%20en%20BuSO.pdf
https://www.kerknet.be/sites/default/files/Lessenpakket%20Jongerensynode_3de%20en%204de%20graad%20BSO%20en%20BuSO.pdf
https://www.kerknet.be/sites/default/files/FEEDBACK%20RAPPORT%20-%20onderwijs.pdf
https://www.kerknet.be/sites/default/files/FEEDBACK%20RAPPORT%20-%20onderwijs.pdf
https://forms.gle/tvUJTc5PybPpNBRA7
https://forms.gle/tvUJTc5PybPpNBRA7
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17 februari 2020 

internationale dag van de hoop voor kinderen 
Op 17 februari 2006 riep zuster Jeanne Devos 17 februari uit  

tot ‘internationale dag van de hoop voor kinderen’.  
 

BENIEUWD HOE SCHOLEN DEZE DAG CONCREET AANPAKKEN? – klik hier 

 

Op die dag is zuster Jeanne Devos op uitnodiging van het vicariaat onderwijs van het 

bisdom Brugge en van de pedagogische begeleiding regio West-Vlaanderen te gast 

op vier onderwijslocaties in het bisdom Brugge. 
 

maandag 17 februari van 13.30 uur tot 14.30 uur 

ontmoetingsmoment 

evocatie met kinderen en personeelskorps 

Vrije Basisschool Prizma - Sint-Pieter, Prinsessestraat 13, 8870 Izegem 
 

maandag 17 februari van 15.00 uur tot 16.00 uur 

toespraak voor de leerlingen van de derde graad 

Prizma - Campus College Izegem, Burgemeester Vandenbogaerdelaan 53, 

8870 Izegem 
 

maandag 17 februari van 16.30 uur tot 17.30 uur 

ontmoetingsmoment met de bisschop, de beleidsploeg  

en alle dekens van het bisdom Brugge  

Groenhove - Diocesaan Dienstenhuis, Bosdreef 5, 8820 Torhout 
 

maandag 17 februari van 18.00 uur tot 19.00 uur 

toespraak voor alle geïnteresseerde  

leraren, opvoeders, directies, leden van raden van bestuur  
 

Ook alle geïnteresseerden van buiten het onderwijs zijn zeker welkom! 
 

-nadien kans tot informeel ontmoeten- 

Centrum d’Abdij, Baron Ruzettelaan 435, 8310 Brugge 

 
We nodigen IEDEREEN heel graag uit naar de ontmoeting met zuster Jeanne Devos om 

18.00 uur op 17 februari in centrum d’Abij. WEES ERBIJ! Graag INSCHRIJVEN via deze 

link PS: voor bestuurders is dit ideaal te combineren met het voorjaarsseminarie dat 

om 19.00 uur die avond van start gaat in centrum d’Abdij. 

 

Filmmateriaal met interview van zuster Jeanne Devos ‘over de internationale dag van hoop 

voor kinderen’ beschikbaar op de website van het vicariaat vanaf vrijdag 24 januari 2020. 

https://www.kerknet.be/sites/default/files/duidingsmoment%20scenario%20tips%20dag%20van%20de%20hoop%20DEF.pdf
https://www.kerknet.be/sites/default/files/duidingsmoment%20scenario%20tips%20dag%20van%20de%20hoop%20DEF.pdf
https://nascholing.be/2019-2020/index.aspx?type=37&modID=4036161
https://nascholing.be/2019-2020/index.aspx?type=37&modID=4036161
https://nascholing.be/2019-2020/index.aspx?type=37&modID=4036161
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dag van de godsdienstleraar secundair onderwijs 

 
 

 
 

Henk Sanders is met ziekteverlof tot en met 16 februari 2020. Directeurs, 

vakverantwoordelijken en godsdienstleraren kunnen terecht bij Gertjan Monteyne. 

https://www.kerknet.be/vicariaat-onderwijs-bisdom-brugge/informatie/secundair-onderwijs
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oproep vanuit de inspectie-begeleiding Rooms-

katholieke godsdienst secundair onderwijs 
Aan elke leraar godsdienst, aan elke directie secundair onderwijs die deze nieuwsbrief 

ontvangt , willen we vriendelijk maar met nadruk vragen dat alle leraren 

godsdienst  zo snel mogelijk de korte bevraging online invullen. deze info is van erg 

groot belang voor onze werking én om snel, efficiënt onze godsdienstleraren te 

kunnen contacteren. U vindt het formulier hier. 

 

 

 

 

veertigdagentijd 2020 

 
 

Ons ruim aanbod aan materialen en suggesties tref je hier vanaf vrijdag 21 februari. 

 

 

 

Rooms-katholieke godsdienst -basisonderwijs  
Een nieuwe nieuwsbrief met RKG-nieuws van Luc Coene kan je via bijgevoegde link 

vinden. Met dank aan Luc Coene de opsteller van deze nieuwsbrieven. 

 

De verschenen nieuwsbrieven kan je ook nalezen via de website van vicariaat 

onderwijs bisdom Brugge.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmY7hha4FFgYp_BjJZZFM0OCxEXJs-9MQYHwSOFJZ08Rxhtw/viewform
https://www.kerknet.be/vicariaat-onderwijs-bisdom-brugge/informatie/jaarthema-2019-2020-handen-vol-hoop?microsite=12158
https://www.kerknet.be/vicariaat-onderwijs-bisdom-brugge/informatie-artikel/rkg-nieuwsbrief
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impulsavond pastoraal jaarthema  

schooljaar 2020 -2021 
Goed nieuws  

Goed nieuws! Steeds méér en méér scholen uit ons bisdom Brugge kiezen er voor om 

hun pastorale, inspirerende momenten en activiteiten uit te werken aan de hand van 

het pastorale jaarthema dat ieder schooljaar opnieuw gelanceerd wordt door het  

Katholiek Onderwijs Vlaanderen.  

 

Vanuit ‘Leeftocht’ 

Dit gebeurt vanuit Leeftocht (het maandelijkse bezinningsblad van het Katholiek 

Onderwijs Vlaanderen dat iedere school elke maand gratis ontvangt). Leeftocht wil 

onderwijsmensen inspireren en spiritueel proviand geven voor onderweg. Een 

jaarthema met jaarslogan en maandelijkse deelthema’s geven hiervoor een kapstok 

en een verdiepend kader. 

 

Tijdig  

Vanuit verschillende hoeken kwam de vraag om tijdig dit jaarthema te kennen en 

vroegtijdig voldoende impulsen te krijgen tot doorwerking op de school. Zo kunnen de 

(pastorale) verantwoordelijken en de (pastorale) teams zelf creatief de doorvertaling 

maken naar hun school, naargelang hun eigen schoolspecifieke (pastorale) werking. 

 

Dinsdag 19 mei 2020 

Vandaar dit nieuwe initiatief! Op dinsdag 19 mei 2020 willen we een startschot geven 

rond het nieuwe pastorale jaarthema voor het schooljaar 2020 - 2021.  We zien deze 

avond als een kennismaking en voorstelling van het nieuwe thema en geven impulsen 

om ermee aan de slag te gaan.  We hopen dat we door deze impulsavond heel veel 

‘goesting’ opwekken om met het nieuwe jaarthema aan de slag te gaan in de eigen 

school! 

 

Uitwisseling 

We willen ook tijd en ruimte voorzien om tijdens die avond reeds heel wat ideeën en 

suggesties uit te wisselen en zo elkaar met een hele rugzak vol (pastorale) creativiteit 

naar de eigen school terugsturen. Samen weet je meer, vind je meer, hoor je meer en 

zie je meer! Dat kan gaan van toffe suggesties voor een originele start van het nieuwe 

schooljaar tot leuke inspirerende tips (beeld, muziek, verhaal) om je schooljaar ‘kleur 

te geven’ in de gangen, op de speelplaats, in de stiltehoek, in de leraarskamer, tijdens 

vieringen,… 

 

Vreugde zal je deel zijn 

Mis deze start van het nieuwe pastorale jaarthema niet! Je zal er alleen maar BLIJ van 

worden want ‘VREUGDE zal je deel zijn’! Wie méér wil weten, zien en horen:  kom zeker 

naar onze impulsavond op dinsdag 19 mei 2020 in centrum d’Abdij (Baron Ruzettelaan 

435, 8310 Assebroek – Brugge) van 19 uur tot 21 uur. Deze avond is zowel voor 

(buitengewoon) basis als (buitengewoon) secundair onderwijs. 
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Jezusdisco 

 
 

Op 1 februari heeft de diocesane jeugddienst van ons bisdom (IJD Brugge) in de 

aanbieding: de JEZUSDISCO! Een ideale gelegenheid om de beentjes los te gooien 

op christelijke en minder christelijke muziek samen met jongeren van over het hele 

bisdom. Met de verzekering dat je het alvast het van binnen en van buiten zult krijgen! 

• 17.15 uur: eucharistieviering in de Sint-Pieterskerk in Kuurne 

• 18.30 – 22.30 uur: Jezusdisco (in de vrije basisschool Sint-Pieter Kuurne) 

• Je hoeft nog niet gegeten te hebben, hongerige magen worden ter plekke… 

 
Wie komt, geeft vooraf een seintje aan: guillaume.damman@ijd.be 

Meer info.  

 
 

 

leeftocht januari 2020 

 

Op handen dragen en gedragen 

worden. Bewonder in dit 

Leeftochtnummer de prachtige foto 

van de Golden Bridge. Deze foto vormt 

als geen ander SCHITTEREND 

ILLUSTRATIEMATERIAAL bij ons 

jaarthema ‘handen vol hoop’. 

Deze brug ligt in de heuvels van Ba Na, 

in de buurt van de grote kuststad Da 

Nang aan de oostkust van Vietnam. In 

de zomer van 2018 ging deze Golden 

Bridge open voor het publiek. Het gaat 

om een pad van 150 meter lang op 

een hoogte van 1 400 meter boven de 

zeespiegel. Je wordt er letterlijk op 

handen gedragen. 

mailto:guillaume.damman@ijd.be
https://www.facebook.com/events/855551791543626/
https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/tijdschrift/leeftocht/leeftocht-februari-2020
https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/tijdschrift/leeftocht/leeftocht-februari-2020
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voorgaan  in (gebeds)vieringen  & 

verdiepingsmomenten & stiltemomenten op een 

katholieke dialoogschool 
Wij zijn heel blij dat we kunnen melden dat we met een groep zijn van 20 deelnemers 

van start gaan op maandag 3 februari 2020. 

 

 

kalender IJD Brugge 
Zaterdag 1 februari 2020  Jezusdisco  

Sint-Pieters Kuurne  

Eucharistieviering om 17.30 uur 

Fuif met christelijke en minder christelijke muziek  

Voor jongeren vanaf 12 jaar  

Woensdag 12 februari 2020  Diocesaan Taizégebed  

Sint-Michielskerk Kortrijk  

Om 19.30 uur bidden we samen in de sfeer van Taizé  

en nadien ontmoetingsmoment  

Voor jongeren vanaf 15 jaar  

Wo 9 – zo 12 april 2020  Samen op weg naar Pasen  

Brugge  

De Goede Week verdiepend en engagerend 

beleven.  

Vrijdag 24 april 2020  Jongerenavond  

Grootseminarie Brugge  

Een sfeervolle bezinningsavond met zang, woord en 

beeld.  

Voor jongeren vanaf 15 jaar  

Vrijdag 1 mei 2020  Plus- en misdienaarsdag  

Locatie nog te bepalen  

Een namiddag vol ontspanning, bezinning, 

ontmoeting en plezier  

Voor alle jongeren uit ons bisdom  

Donderdag 21 mei 2020  H. Bloedprocessie  

Brugge  

Een unieke ervaring voor misdienaars  

Zaterdag 27 juni 2020  Zendingsviering  

bisschopshuis Brugge  

Zinvol en vol zin duiken we samen de vakantie in.  

Voor alle jongeren uit ons bisdom  

Zaterdag 18 tot en met  

zondag 26 juli 2020  

B2B: Bourgondië Binnenste Buiten  

Vanuit Mazille, aan de voet van een Karmel, keren 

we het religieus rijke Bourgondië Binnenste Buiten. We 

brengen een bezoek aan dé Benedictijnse abdij in 

Cluny, proeven van de gastvrijheid in Taizé en duiken 

in de Romeinse geschiedenis van Autun. Daarnaast is 

er een ruim aanbod aan gastronomische, creatieve 

en avontuurlijke activiteiten. Kortom, we leven als 

God in Frankrijk!  

Voor alle jongeren tussen 15 en 30 jaar  

Zaterdag 29 augustus 2020  IJD Lanceerdag  

Bellewaerde Ieper  

 

waardevol om deze nieuwsbrief mee te eindigen… 
Dag van de religieuze film (29ste editie) op maandag 24 februari 2020 met als thema: 

‘Beproeving’. Zie: uitnodiging & brief met uitleg. 
Drie Europese films belichten en actualiseren het thema: 

• Darkest Hour (2017) van Joe Wright 

• Cold War (2018) van Pawel Pawlikowski 

• La prière (2018) van Cédric Kahn 

Deze editie van De Dag is de derde van de thematische triptiek gewijd aan het Onzevader. 

De afsluiting van die triptiek zoomt in op de bede ‘En breng ons niet in beproeving’. 

https://www.kerknet.be/sites/default/files/DEDAG2020Uitnodiging.pdf
https://www.kerknet.be/sites/default/files/DEDAG2020Uitnodiging.pdf
https://www.kerknet.be/sites/default/files/Brief%20Uitnodiging%20%202020.pdf
https://www.kerknet.be/sites/default/files/Brief%20Uitnodiging%20%202020.pdf
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www.vicariaatonderwijsbisdombrugge.be 

 
voor meer info bij een bepaald item 

Rik Depré 0490 11 36 13 

rik.depre@katholiekonderwijs.vlaanderen 

 

 

http://www.vicariaatonderwijsbisdombrugge.be/
mailto:rik.depre@katholiekonderwijs.vlaanderen

