
Festival van de hoop 

Voorstelling 5’ 

Marijke en Laure van IJD Hasselt 

IJD, Jongerenpastoraal Vlaanderen, is de officiële jongerendienst van de katholieke 

Kerk.  

Vanuit geloof willen we doorheen ontmoetingen en het aangaan van engagementen 

jongeren helpen te groeien als mens. We proberen dan ook in al onze activiteiten 

deze vier pijlers aan bod te laten komen en daardoor te tonen wat Christen zijn voor 

hun leven kan betekenen. IJD is er zowel voor jongeren die nood hebben aan 

verdieping in hun geloof als het geloof willen leren kennen.   

IJD stelt 3 kerntaken voorop: 

1) We ondersteunen lokale jongerengroepen die bij ons aangesloten zijn. IJD 

heeft 160 lokale jeugdgroepen waarvan 31 verspreid over heel Limburg. 

2) IJD zet sterk in op vorming van jeugdwerkers.  

3) IJD organiseert zelf activiteiten, zowel voor leden van de groepen als voor 

individuele jongeren.  

Dit gaat van eendaagse, eenmalige initiatieven tot binnen- en buitenlandse 

reizen. Het is de ideale context waar in een vertrouwelijke, vriendschappelijke 

sfeer geloof en zingeving ter sprake kunnen worden gebracht. 

In al onze activiteiten is verbonden zijn met elkaar sterk aanwezig. Daarom voelen 

we ons sterk aangetrokken tot het thema van vandaag.  

Onze samenwerking kan ervoor zorgen dat de jongeren via jullie als leerkracht de 

weg vinden naar jongerenpastoraal en naar andere jongeren met dezelfde gelovige 

verlangens.  

Wat kunnen wij betekenen? 5’ 

Als jongerenpastor kunnen wij komen getuigen in de klas.   

Hulp bij een jongerenviering op school 

Doorheen geloofsgesprekken kan IJD jongeren ook helpen bij levensvragen, keuzes, 

… Dat kan door een persoonlijk gesprek maar ook onze kampen, reizen en 

activiteiten zijn hier een goede plaats voor.   

Een aantal activiteiten van het komende jaar die zeker voor verbinding zorgen.  

- Fakkeltocht: Fakkeltocht 2021 | Kerknet 

- Pluskamp 

Bekijk dit filmpje om te voelen wat er op Pluskamp leeft:  

Een kamp met een plus - YouTube 

Lees op deze pagina heel wat getuigenissen van deelnemers die Pluskamp in 

hun hart dragen.  

https://www.kerknet.be/ijd/artikel/de-pluskamp-tijdscapsule 

 

https://www.kerknet.be/ijd/evenement/fakkeltocht-2021
https://www.youtube.com/watch?v=M-5UeXhVwJw
https://www.kerknet.be/ijd/artikel/de-pluskamp-tijdscapsule


 

- Jongerenvieringen: Eén maal per maand verzamelen we samen in de kerk om 

eucharistie te vieren. Nadien is er tijd om gezellig in gesprek te gaan tijdens 

het avondeten.  https://www.facebook.com/groups/185042265294661/ 

- Goede vrijdag wake: Zie hier de info van vorig jaar: 

https://www.kerknet.be/ijd/evenement/goede-vrijdagwake  

- Spirituele reizen in binnen- en buitenland bv pelgrimstochten: Ben je benieuwd 
naar de komende of vorige zomeractiviteiten? Check dan www.zomert.ijd.be 
Vanaf januari vind je daar de reizen voor volgende zomer! 

 

De getuigenissen over pluskamp en plussersgroep 10’ 

De doc-dienst 5’ 

Voor meer info: https://www.kerknet.be/bisdom-hasselt/organisatie/bibliotheek-en-

documentatiecentrum-1  

We zitten nu in de docdienst. Deze dienst bevat een schat aan spelen, boeken, 

dvd’s, infomappen, … 

We laten jullie graag enkele materialen die gebruikt kunnen worden in het thema 

verbinding zien 

1) Rouwkoffers: poëzie, tranendoosjes, koesterkaartjes,… 

2) Films 

3) Gesprekskaarten: openhartig, schatgravers, waarden- en normenspel 

4) Godly play: Barmhartige samaritaan 

5) Godsnamen 

6) Spelen: In onze docdienst hebben wij verschillende spelen die ook in een 

klascontext kunnen helpen om over gelovige thema’s te spreken of die kunnen 

helpen om voor verbinding te zorgen. Als leerkracht zelf deelnemen aan zo 

een spel is op zich al een mooie getuigenis.  

Spel spelen 5’ 

Laten we op een verbindende manier afsluiten door even te proeven van het 

waarden en normenspel.  

Via dit spel komen we de gelijke of verschillende waarden omtrent een thema bv. 

‘samenwerking’ op het spoor komen.  
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