
Inspireer  &  Vier



Inspireer
OPROEP  AAN  IEDEREEN : 

vrijwilligers, verenigingen, middenveld, politici en beleidsmakers om samen de strijd
tegen armoede en slechte, dure huisvesting aan te gaan en om voor solidariteit en

betaalbaar wonen te kiezen !



Inspireer: 
verschillende materialen
• Armoede Wandeling
Informatie kant-en-klaar om op weg te gaan

• Campagnefilm 2020
Een kort, informatieve film over het thema wonen.
Gratis op Youtube kanaal Samen Tegen Armoede



Inspireer: 
verschillende materialen
• Inspirerende powerpoint
Een tiental campagnefoto’s met tekst of spreuk voor bezinning of gesprek - gratis te
Downloaden

• Bundeling inspirerende teksten en modellen voor bezinning

• Liturgiemap



Inspireer: 
verschillende materialen



Liturgiemap
We kijken naar het ‘Huis van God’, 
de wereld zoals God hem droomt.

We verdiepen de spiritualiteit van de Adventsperiode 
en we nodigen uit tot engagement en solidariteit !





Liturgiemap  - situering 
• voor Eucharistievieringen &  Vieringen van Woord & Gebed

• B-cyclus: Marcus/Johannes/Lucas   - Jesaja / 2 Samuel

• 4 Vieringen: hoe bouwen we die op?

• Homilie



Liturgiemap - Symbolen
• De adventskrans centraal
Jezus is hét Licht in ons leven, Gods licht voor alle mensen, 
vooral voor wie het moeilijk heeft.

• De Campagneaffiche

• Eigen creativiteit



Liturgiemap - De Deurhangers
Hier wordt gewerkt aan een huis van ……..   4 x Welkom !



1) Huis van gerechtigheid
• Over onze verbondenheid met God én met de gerechtigheid

• Vertrouwde opbouw eucharistieviering

• Lichtritus & Lichtliederen
 Jezus, u bent het licht in ons leven…
 Als tussen licht en donker…



2) Huis van barmhartigheid
• Onze leessleutel is barmhartigheid

• MOETEN  EN  MOETEN
We hebben een broertje dood aan ‘moeten’…
Het ‘moeten van de liefde’…

Bezinning na de communie = teksten van Kris Buckinx



3) Huis voor iedereen
• Welzijnszorgweekend  &  Collecteweekend

• Uitgewerkte homilie
• ‘We tolereren grote en toenemende ongelijkheid. (…) We dromen het misschien anders, 

maar zolang er mensen zijn die op hun vierkante meter god willen zijn, blijft voor velen de 
duisternis.’
• Project ‘Credohuis’ of een ander voorbeeld- of regioproject



4) Huis van de hoop
• God wenst geen huis van steen, laat staan een paleis. God wil tussen de mensen wonen. 

Daar is zijn plaats. In en met mensen alle dagen op stap gaan, zo wil God zijn. Doorheen 
mensen, doorheen hun spreken en doen zich laten zien in de wereld, zich laten zien aan de 
ander… dat is onze bron van hoop!

• Slotgebed



Voor Scholen, Parochies en 
catechesewerkingen

met Robby, 
de engel en Maria



Liturgiemap – Praktische info
• Getuigenis

• Petitie 
in tijden van tante Corona & nonkel Covid

• Collecte
zaterdag 12 en zondag 13 december

Enveloppe op stoel



Dankjewel !
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