
Hallo! 
 
Chapeau dat jullie het overwegen om Toch Licht! te organiseren! Hieronder proberen we in grote lijnen 
een draaiboek neer te zetten, wat jullie hopelijk kan helpen in de organisatie. Je bent natuurlijk vrij om 
het helemaal naar eigen aanvoelen aan te pakken, uren aan te passen of delen weg te laten. Je kan 
bijvoorbeeld de voorbereidende activiteit enkele weken eerder doen of de deelnemers thuis al 
lampionnen laten knutselen. 
 
Moesten er onduidelijkheden of vragen zijn, laat het ons weten en we passen het aan in deze online 
documenten. Als we je kunnen helpen, doen we dat heel graag. Waar nodig willen we zelfs op de avond 
zelf mee komen helpen.  
 
Veel groetjes!  
Tom, Mariet en Bart (team IJD Hasselt) 
Ria en Els (team Parochiecatechese en Gezinspastoraal Bisdom Hasselt) 
 
 

Draaiboek voorbereidingen 
Wanneer?  Wat? Wie?  Ok? 

a.s.a.p. Concept*, datum en uren vastleggen 
Welke typische Fakkeltochtelementen doen we op de avond 
zelf? Willen we ouders uitnodigen?  
 zie ook document Regels voor catechesegroepen 
of: Regels voor groepen aangesloten bij IJD 
en draaiboek van ikorganiseer.be 

  

a.s.a.p. Kerk reserveren via koster / pastoor  
Eventueel hulp vragen van de kerkfabriek? 

  

a.s.a.p. Datum communiceren naar deelnemers    

a.s.a.p. 
(afhankelijk van 
de gemeente) 

Contact gemeente: catechese-activiteit op openbaar terrein 
melden bij jeugddienst OF evenement-aanvraag indienen 
 zie documenten: 

 Regels voor catechesegroepen 
of: Regels voor groepen aangesloten bij IJD 

 Voorbeeld eventscan Toch Licht! 

 Voorbeeldbrief naar gemeente  

  

 Route van +/- 3km uitstippelen    

 Taakverdeling eindverantwoordelijkheden avond zelf:  
(zie ook verder in draaiboek) 
 Materiaal klaarzetten voorbereidende activiteit 
 Materiaal klaarzetten lampionnen knutselen 
 Corona-verantwoordelijke: ontsmetter 
 Spelleider voorbereidende activiteit 
 Knutselleider 
 Tochtleider  
 Opstapjesbegeleider voor tussenstops tocht 
 Voorganger gebedsmoment 
 Lector gebedsmoment  

  



 Eventueel: andere rollen gebedsmoment 

 Keuze maken: echte fakkels / lampionnen / knutselen ….    

 Eventueel aankoop fakkel / lampion / knutselmateriaal  
 zie document Lampionnen voor Toch Licht! 

  

 Mail naar deelnemers: 
 Zie document Deelnemersbrief Toch Licht! 

 Veiligheidsinstructies 

 Fluohesjes  

 Knutselmateriaal 

  

 IJD laten weten dat wij ook meedoen   

 Communicatie naar buiten toe: een berichtje laten plaatsen 
op de facebook van onze pastorale eenheid / ons dekenaat / 
…  

  

 Briefjes voor de buurtbewoners rondbrengen 
 zie document Buurtbewoners briefjes 

  

    

Draaiboek Toch Licht! -event 
Wanneer?  Wat? Wie?  Ok? 

16.00 u. Kerk verwarmd?    

18.00 u. Doorloop met begeleiders 
 Alle taken ok?  
 Alle materiaal voorzien? 

  

18.30 u.  Welkom 
 Handen ontsmetten 
 Enkel genodigden binnenlaten 

  

18.45 u. Groepsverdeling, voorbereidend spel 
 Zie Voorbereidend Spel 

  

19.45 u. Lampionnen knutselen 
 zie document Lampionnen knutselen voor Toch Licht! 

  

20.15 u. Start tocht + opstapjes  
 Zie document Opstapjes voor onderweg  

  

21.15 u. Toekomen in kerk: veilig lichten doven en plaatsnemen in 
kerk 

  

21.30 u. Gebedsviering 
 Zie document Viering Toch Licht!  

  

22.00 u. Wel thuis!   

 Opruim kerk   

    

Draaiboek achteraf 
Wanneer?  Wat? Wie?  Ok? 

 Artikeltje schrijven voor in K&L    

 Foto’s en filmpjes doorsturen naar IJD voor terugblik   

    

 


