
Vieren en bezinnen in je vereniging



Wat zijn jullie vragen?
Wat hebben jullie vroeger nog gedaan? Welke ervaringen heb je?
Wat plannen jullie in de advent? Welk soort materiaal zoek je?  



Bundeling teksten en modellen 
voor bezinning 
• Sterke teksten 
• Openers / verdiepers / afsluiters 
• Bezinning  voor secundair onderwijs 
• Moment rond advent en Kerst



Sterke teksten
Sprekende stilte
Op zoek naar een geschikte woning
ontsnap ik niet aan:
het immokantoor.
Je afkeurende blik, net niet subtiel genoeg. 
Wat haat ik mijn onzekere ogen, ze verraden me 
altijd. 
Je vraagt me waarom ik een andere woning zoek.
Omdat de vorige verhuurder nieuwe ramen heeft 
laten zetten en nu wel in orde is met alle 
milieuvoorschriften, maar de factuur heeft 
doorgerekend in de nieuwe huurprijs. 
Onbetaalbaar.

Je vraagt me waarom ik plaats zoek voor mijn 5 
kinderen, terwijl het er meestal maar 2 zijn.
Omdat ik wil dat de kinderen zich welkom voelen. 
Ook al ben ik niet hun echte vader
en hou ik niet meer van hun moeder, 
ik heb bijna 10 jaar voor hen gezorgd. 
Dat ene weekend op 3 is echt belangrijk. 



Sterke teksten
Je vraagt me waarom ik zoveel huisdieren heb. 
Omdat katten geen vragen stellen 
en omdat honden me aanvaarden zoals ik ben. 
En omdat elk levend wezen een plekje nodig 
heeft om thuis te zijn. 
Je vraagt me waarom ik geen loonfiche kan 
voorleggen. 
Omdat ik dat niet wil.
Mijn loopbaan is een hindernissenparcours
en dat zijn jouw zaken niet!
Ik zeg je wat ik kan betalen per maand
en ik hou me aan mijn woord. 

Ik zie dat je me niet gelooft. 
Je denkt dat je ‘mijn soort’ welk kent.
Kennen?
Echt kennen?
Zoals je vrienden, familie of collega’s kent?
Ik geloof je niet. 
Je blik zegt genoeg.

Hadewijch Van Hove
Tekstenboekje Spoor ZES 2020

“Verder dan thuis”



Onbetaalbare momenten
Welk onbetaalbaar moment heb jij onlangs beleefd in jouw woning? Welk klein gelukt? 



Voor de eerste keer in al die jaren 
was ons huis groot genoeg
Een paar jaar geleden vierden we een onvergetelijk Kerstfeest. 
We waren net verhuisd, we hadden eindelijk een betere woning gevonden. Voor 
de eerste keer was ons huis groot genoeg om Kerst te kunnen vieren samen met 
de kinderen, kleinkinderen en de rest van de familie.
Al de jaren ervoor kon dit niet. Ons huis was te klein, te koud, geen geschikte 
keuken om het feest voor te bereiden. 
Het was een heel druk Kerstfeest, maar superleuk. Eentje om nooit te vergeten. 
Sinds die keer slaan we nooit meer over: Kerst is feest en in ons huis is plaats 
voor iedereen. 

Marianne Van den Bremt, ervaringsdeskundige



Het vraaghuis 



Meer inspiratie 
• Inspirerende PowerPoint
• Tekstenboekje Spoor ZES
• CD S.O.L.I.D.A.I.R.
• Campagnefilm 
• You Tube-kanaal 

Samen Tegen Armoede

https://www.youtube.com/channel/UCUPsUrCdF07ObgMzpZNLwWg


Adventskalender
• 100% bubbelproof!
• Voor het hele gezin 
• Rijke mix: 

• Ervaringsverhalen
• Bezinning
• Dagboek van Robby
• opstapje voor kinderen
• onbetaalbare momenten
• plaatsen om God te ontmoeten



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 verbinding en solidariteit!



Deurhangers
• Om de brug te leggen tussen de 

viering en thuis. 
• Met de tekst van de bezinning na de 

communie (op maat geschreven 
door Kris Buckinx)



Aanraders 
• Outdoor - Solidaire wandeling
• Online - Film Rabot
• Offline - Quiz





Dankjewel !

Ze zijn onbetaalbaar
zij die met open ogen leven
en met een open hart,
die weten dat zelfs 
rechtvaardige wetten
mensen niet altijd tot hun recht 
laten komen.
Ze zijn on-be-taal-baar
zij die met vreugde 
gerechtigheid beoefenen
(Kris Buckinx)

Jij bent onbetaalbaar!
Dank je wel!
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