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

 
 

NIEUWSBRIEF 5 identiteit – godsdienst – pastoraal 
ADVENT (2) 2019 

 

 

PowerPoint advent 2019 
In onze vorige (vierde) nieuwsbrief kon u het uitgebreide aanbod aan materialen voor de 

advent aantreffen.  Nu is ook aanvullend nog de meditatieve diamontage 

(PowerPoint) op de website van het vicariaat beschikbaar. Zo is het aanbod volledig om werk 

te maken van de advent op school. De diamontage maakt het eenvoudig om de advent in 

de schijnwerpers te plaatsen op school. Ze kan eye-opener zijn voor het team en is ook geschikt 

als intro van een bijeenkomst, bezinning of les, als kader voor een viermoment of als 

doorlopende teaser in de stille ruimte of een centrale plaats in de school. 
 

 

advent-tips 
• adventspot 

Toeleven naar Kerst met elke dag een Bijbeltekst en een gespreksvraag rondom de 

geboorte van Jezus. incl. kaarthouder. Dit product is tot stand gekomen door mensen 

met een achterstand op de arbeidsmarkt. “Gemaakt met een Hart.” 

Meer info: https://www.depeerle.be/c-1353301/advent/ 
 

 

• boom van Isaï 
Zoek een paar mooie takken, hang er elke dag een kaartje aan. Zo komt de boom van 

Isaï tot leven. We volgen de stamboom van Isaï tot aan de geboorte van Jezus. Door 

symbolen en teksten uit de Bijbel (NBV) komen we elke dag een stukje dichter bij de 

geboorte van Jezus. Ook leuk om te doen met kinderen. 

Meer info: https://www.depeerle.be/c-1353301/advent/ 
 

 

https://www.kerknet.be/sites/default/files/vierde%20nieuwsbrief%20identiteit%20godsdienst%20pastoraal%20advent%202019.pdf
https://www.kerknet.be/sites/default/files/vierde%20nieuwsbrief%20identiteit%20godsdienst%20pastoraal%20advent%202019.pdf
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/Ide-20191120-18
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/Ide-20191120-18
https://www.depeerle.be/c-1353301/advent/
https://www.depeerle.be/c-1353301/advent/
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• ave Maria  
Tania Kassis – Alahu akbar en Ave Maria 

Tania Kassis zingt het Ave Maria van Caccini gelijktijdig met de islamitische oproep tot 

het gebed.  

Tania Kassis is een populaire zangeres in Libanon, land waar de Aankondiging van de 

Heer (25 maart) sinds 2010 een nationale feestdag is. Ook moslims, die het verhaal van 

de boodschap van aartsengel Michaël aan Maria kennen uit de Koran, nemen er 

massaal aan deel. De feestdag wil via feesten, ontmoetingen en vieringen de dialoog 

tussen moslims en christenen bevorderen en het interreligieuze karakter van Libanon 

vieren.          https://m.youtube.com/watch?v=xCl0fCF5up8 

 

• https://vredeslicht.be  
Het vredeslicht wil mensen motiveren om tussen Kerstmis en nieuwjaar een eenvoudige, 

maar een persoonlijke en actieve bijdrage op te nemen om warmte, vreugde, licht en 

hartelijkheid aan alle mensen door te geven. We oriënteren ons op de dialoog ten 

dienste van de vrede. Het Vredeslicht staat open voor elke levensbeschouwing. Ook 

op vele plaatsen (en diverse scholen) in ons bisdom zijn er activiteiten rond het 

vredeslicht!  

https://vredeslicht.be/evenementen-in-brugge  

 

 

 

• God komt bij ons wonen (kleuter- en basisonderwijs) 

 

 

inspectie-begeleiding rooms katholieke godsdienst 

SO  
 

Henk Sanders is met ziekteverlof  

tot en met 15 december 2019.  

 

Directie, vakverantwoordelijken en 

godsdienstleraren kunnen terecht bij: 

Gertjan Monteyne  

gertjan.monteyne@rkg.vlaanderen  

0472/21.10.14 

 
 

 

 

synodaal proces bisdom Brugge 
Een tijdje bezochten we alle coördinerend directeurs. Ondertussen waren we ook reeds te gast 

op een aantal raden van directeurs. Tevens waren we her en der op een schooloverstijgende 

of schoolgebonden (pastorale) werkgroep. Telkens kregen we de kans om het synodaal proces 

van het bisdom Brugge in z’n verdere uitrol voor te stellen. We hopen écht op heel veel input.  

https://vredeslicht.be/evenementen-in-brugge%20/
https://www.geloventhuis.nl/
mailto:gertjan.monteyne@rkg.vlaanderen
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Zoals je weet, loopt dit proces o.a. ook in alle jeugdbewegingen. Voor de jeugdbewegingen 

werd een document opgemaakt met wat duiding bij het synodaal proces. Misschien kan dit 

ook van dienst zijn binnen onderwijsmiddens.  

 

Alle verdere info en documenten tref je hier.  

 
 

Stel je inschrijving niet langer uit voor de open dialoogavond ‘Christus leeft’. Alle leraren basis- 

en secundair onderwijs, opvoeders, personeelsleden, directies, beleidsondersteuners, 

bestuurders, pedagogisch begeleiders, inspecteurs-adviseurs rooms-katholieke godsdienst, zijn 

er welkom. Er is professionele begeleiding voorzien op deze avond.  

Deze dialoogavond gaat door op donderdag 5 december 2019 van 19.00 uur tot 21.30 uur in 

centrum d’Abdij, Baron Ruzettelaan 435, 8310 Assebroek. Er is onthaal vanaf 18.30 uur. Vooraf 

inschrijven is noodzakelijk (tegen 29 november 2019) via deze link: https://nascholing.be/2019-

2020/index.aspx?type=37&modID=3741625 

 
 

gebed van de week - januari 2020 
De vijf reeksen voor het Kerst- en Nieuwjaarsverlof en de maand januari zijn ondertussen 

beschikbaar op de website van het vicariaat. Deze keer een uitgebreid aanbod teksten die 

het nieuwe jaar zoekt te koppelen aan ons jaarthema: ‘handen vol hoop’.  
 

 
 

aan de slag met Damiaan in jouw klas 

nieuwe educatieve Damiaanpakketten 
Tien jaar na Damiaans heiligverklaring zijn nu twee nieuwe educatieve Damiaanpakketten 

beschikbaar op de THOMAS-website: 

• Damiaanlespakket voor de tweede en derde graad van het lager onderwijs 

• Damiaanlespakket voor het beroepssecundair onderwijs 

 

 
 

Zij komen naast de twee al bestaande educatieve Damiaanpakketten op de Thomas-website: 

• algemeen didactisch bundel rond Damiaan 

• Didactische suggesties Damiaan voor het kleuter- en  lager onderwijs eerste graad 
 

Een ideaal aanbod bij de Damiaanactie ook (janauri 2020)! 

https://www.kerknet.be/sites/default/files/inspiratiedocument%20-%20jeugdbewegingen.pdf
https://www.kerknet.be/vicariaat-onderwijs-bisdom-brugge/artikel-evenement-informatie/jongerensynode-2019-2020?microsite=12158
https://www.kerknet.be/sites/default/files/uitnodiging%20Christus%20Vivit%20A4.pdf
https://www.kerknet.be/vicariaat-onderwijs-bisdom-brugge/evenement/5-december-2019-open-dialoogavond-christus-leeft
https://nascholing.be/2019-2020/index.aspx?type=37&modID=3741625
https://nascholing.be/2019-2020/index.aspx?type=37&modID=3741625
https://nascholing.be/2019-2020/index.aspx?type=37&modID=3741625
https://www.kerknet.be/vicariaat-onderwijs-bisdom-brugge/inspiratie-informatie/gebed-van-de-week-2019-2020
https://www.kuleuven.be/thomas/page/lespakket-damiaan-lager-onderwijs/
https://www.kuleuven.be/thomas/page/lespakket-damiaan-lager-onderwijs/
https://www.kuleuven.be/thomas/page/lespakket-damiaan-beroepssecundair-onderwijs/
https://www.kuleuven.be/thomas/page/lespakket-damiaan-beroepssecundair-onderwijs/
https://www.kuleuven.be/thomas/page/damiaan/
https://www.kuleuven.be/thomas/page/damiaan/
https://www.kuleuven.be/thomas/page/de-verzorgdoos/
https://www.kuleuven.be/thomas/page/de-verzorgdoos/
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VOLLEDIG NIEUWE website centrum d’Abdij 
De website van centrum d’Abdij is volledig nieuw. Deze nieuwe website ging online op 

woensdag 13 november 2019. Deelnemers aan de ‘inspiratiedag voor pastoraal op school’ (20 

september 2019) zullen merken dat de meeste foto’s voor deze nieuwe site genomen werden 

op de inspiratiedag. Alle deelnemers aan de dag hebben daartoe hun schriftelijke 

toestemming gegeven (GDPR wetgeving inzake informatieveiligheid en privacy). 

 

 
 

 

17 februari 2020: internationale dag van hoop 
 

 
 

Op 17 februari 2006 riep zuster Jeanne Devos deze dag uit tot internationale dag van de HOOP. 

In dit schooljaar met als jaarthema ‘Handen vol hoop’ kan de viering van deze dag niet 

ontbreken. Daarom roepen we nu reeds op om deze datum met stip aan te duiden in de 

http://www.centrumdabdij.be/
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schoolkalender als DAG VAN DE HOOP! Maandag 17 februari 2020 willen we in al onze scholen 

de hoop laten klinken en verbeelden. Zo maken we duidelijk dat we blijven dromen van een 

wereld waar elk kind tot z’n recht kan en mag komen! Meer praktische info volgt in de 

nieuwsbrief van januari 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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

