
missio achter de schermen 

‘Missio in alle  
kleuren’ was ‘Zalig!’
De ‘Missio in alle kleuren’-dag in het vicariaat Vlaams-Brabant en 

Mechelen was op 27 september 2014 aan zijn negende editie toe. Dit 

jaar ging de dag door onder het thema ‘Zalig!’ (een verwijzing naar de 

zaligsprekingen) in het hart van Vilvoorde. Hans Homblé, diensthoofd bij 

Jongerenpastoraal Vlaanderen (IJD) in Vlaams-Brabant en Mechelen, zet 

al sinds de eerste editie zijn schouders mee onder dit evenement. Hij is 

dan ook de geknipte persoon om ons er alles over te vertellen.

  LIESBETH ROGGE

De Missiodag is gericht naar jongeren die starten 
met vormselcatechese en hun begeleiders. Hoe is 
dit initiatief ontstaan?
Hans Homblé: “Het begon allemaal met een idee 
van Gisela Vanwinckel, toen werkzaam voor Missio 
in Mechelen. Zij was erg enthousiast over een vorme-
lingendag in het bisdom Luik (Journée Transmission) 
en hoopte dit ook te realiseren in het vicariaat 
Vlaams-Brabant en Mechelen. IJD is toen mee op 

de kar gesprongen. Het was meteen een succes. Ook 
dit jaar waren er opnieuw een kleine tweeduizend 
vormelingen en catechisten.”

De werkwinkels zijn opgebouwd rond een drieluik. 
Kun je daar iets meer over vertellen?
Homblé: “Dat klopt. Er zijn workshops rond het chris-
telijk geloof, bijvoorbeeld een priester of zuster die 
een getuigenis geeft. Andere workshops focussen op 
een andere religie of cultuur. Zo bezochten groep-
jes de sikhtempel, de moskee of de protestantse 

gemeente in Vilvoorde. En er waren workshops 
Filipijnse volksdans (Tinikling), Afrikaanse percus-
sie, Mexicaanse verhalen ... Een derde luik is de inzet 
voor een betere wereld. Zo zijn er getuigenissen over 
inleefreizen, of rond projecten in het Zuiden of voor 
de vierde wereld. Elk jaar steunen de vormelingen 
en catechisten een plaatselijk goed doel. In Vilvoorde 
was dit Idem-Dito, een sociale kruidenier.”

Blije gezichten
”Werken met workshops heeft vele voordelen. Zo 
moeten de groepjes zich doorheen de stad verplaat-
sen, wat ervoor zorgt dat de Missio-dag een grote 
zichtbaarheid krijgt. We horen hierover veel positieve 
reacties.”

Wat blijft jou bij van deze Missiodag?
Homblé: “De vele blije gezichten. Daarvoor doen we 
het. We hopen toch telkens dat de jongeren ergens 
door geraakt worden. En dat ze ervaren dat ze niet 
alleen zijn. Vandaar dat we veel aandacht besteden 
aan het slotspektakel met alle jongeren samen. De 
kerk is grensoverschrijdend, gaat verder dan de 
eigen parochie en het eigen land. Dat symboliseren 
de ballonnen en de petjes in verschillende kleuren 
ook. Te midden van verscheidenheid vormen we één 
geheel. Of anders: vanuit ons geloof willen we kleur 
brengen.”   •

“We hopen dat 

de jongeren 

ergens  

door geraakt 

worden.”
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