
Vieren en bezinnen 
kennismaken met de (vernieuwde) materialen 



Gebruik de kalender als campagnemozaïek: 

bezinning, info, gebeden, getuigenissen, 

projecten  voor korte momentjes, voor K&L 

 

Adventskalender 

 
De kalender voelt zich thuis in de klas, de 

keuken, op het nachtkastje of op het toilet… 
Overal waar je af en toe even tijd over hebt 

 



CD S.O.L.I.D.A.I.R Tekstenboekje  



Inspiratiemap  
voor vieren en bezinnen 

 Een nieuwe naam, een nieuwe aanpak maar 

vooral veel vertrouwde elementen.  

 Deze map is een bundeling van de liturgiemap 

en diverse ‘kleine’ materialen.  

 Gedrukt voor € 5, aparte delen gratis 

downloadbaar 



Inspiratiemap: inhoud 
• Deel 1: campagne + campagne voeren 

 

• Deel 2: inspiratie voor vieren en bezinnen 

1. Wegwijzers voor vieren en bezinnen met verschillende doelgroepen 

2. Aanbod voor de 4 adventszondagen 

3. 5 korte bezinningsmodellen 

4. Vieren of bezinnen met kinderen 



1. Wegwijzers 
N.a.v. de bevraging 

• overzichtelijker, toegankelijker, gemakkelijker combineren 

• nog gemakkelijker voor doe-het-zelvers om echt iets op maat te maken.  

• Bijv. zorginstellingen, jongeren, korte openers, catechesemomenten (voor of 
na een viering) … 

 
 



2. Aanbod voor de vier 
adventszondagen 

• 1ste zondag: Verbind je met het licht 

• 2de zondag: Verbind je met elkaar 

• 3de zondag: Verbind je met Gods droom 

• 4de zondag: Verbind je met Christus 

 
Met meegeefblaadjes  

 



Eerste zondag: verbind je met het licht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Gelukkig Nieuwjaar! 

• Vanuit het donker letterlijk en figuurlijk hoopvol 
op weg naar het Licht 

• Leef met Gods droom voor ogen 
en laat die droom richting geven 
aan jouw leven 

 

• Jesaja: laat ons wandelen in 
het licht van de Heer 

• Paulus: ons wapenen met het 
licht 

• Jezus: wees waakzaam & 
bereid 



Tweede zondag: verbind je met elkaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Licht zijn voor elkaar 

• Maak ons tot wegwijzers in het doolhof (van de 
digitale wereld & van het leven) 

• Johannes de Doper als tochtgenoot op weg naar 
Kerstmis 

• Paradijselijke vrede in Jesaja <-> 
onheilspellende toekomst van Johannes 

• Durf dromen en ga ervoor, draag vrucht! 

• Jesaja: de kleinen zal hij recht verschaffen,  
de wolf huist bij het lam 

• Paulus: leef in hoop, 
aanvaard elkaar als leden van één 
gemeenschap 

• Johannes: breng vruchten voort die passen 
bij bekering, 
reeds ligt de bijl aan de wortel van de 
bomen 



Derde zondag: verbind je met Gods droom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Jesaja: vat moed en vrees niet; zij 
zullen vreugde verkrijgen en 
blijdschap! 

• Jakobus: wees geduldig en moedig 

• Jezus: vertel wat je hoort en ziet: 
aan armen wordt de Blijde 
Boodschap gebracht 

• Welzijnszorg… tot iedereen mee is  

• Verheug u! 

• Geef de moed niet op, 
verlies de hoop niet! 

• Digitalisering kan een drempel zijn die mensen 
klein houdt… 

• Getuigenis?!  

 



Vierde zondag: verbind je met Christus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Jesaja: Immanuël 
God-met-ons 

• Paulus: geroepen tot de gemeenschap van 
Jezus Christus 

• Matteüs: ontwaakt uit de slaap deed Jozef 
zoals de engel van de Heer hem bevolen 
had 

• In Jezus werd God zichtbaar in zijn omgang met 
mensen 

• God is met ons 

• Maak het mogelijk om Gods droom 
werkelijkheid te laten worden 

• Ontwaak en leef de droom! 

 



Inspiratie voor andere 
vieringen/bezinningsmomenten 
• Lichtritus 

• Voorganger/lector 

• Voorbede 

• Suggesties voor lezingen / duiding 

• Bezinningstekst Kris Buckinx 

 
Met meegeefblaadjes  

 

WZC & Ziekenhuizen 
Achteraan in de kerk 

… 



 

Symbool: de adventskrans  
 

 

 

• Tip: QR-symbool i.p.v. huisjes 

 

Creatie: Paula Geysens 

 

 

      Creatie: Paula Geysens 





Inkleding 

• de campagneaffiche,  

• de lijntekeningen van de meegeefblaadjes 

• rode draad of licht in een doolhof 

• en eigen creativiteit  

 

 

 

 

 

 

 

 



• Nieuw: voor wie maar één viering heeft in de advent 

 

• Getuigenis in viering of fragment van campagnefilm 

 

• Collecte  

zaterdag 10 en zondag 11 december 

gebruik van collecte-omslag!* 

rekeningnummer streamen 

 

Praktische info en tips 



 

3. Korte bezinningsmodellen 
 Liefde voor muziek: 5 liedjes met besprekingsvragen 

 Laat beelden spreken: de inspirerende PPT  

Digitaal doolhof: met getuigenissen of fragment van campagnefilm 

+ bespreking + bezinningstekst 

 Vraag en antwoord: een miniquiz met treffende cijfers en een 

beetje toelichting. 

 Kerstmis: we plaatsen Maria 2.0 in onze tijd en zoeken wat zij zou 

doen in onze digitale wereld.  

 
 

 



4. Bezinnen of vieren met 

kinderen 

• Een volledig uitgewerkte viering 

• Delen ook apart in te zetten voor een stilval- of 

bezinningsmoment, aparte woorddienst  

• Kruispunt van de campagne, het materiaal BO met 

Robby en jaarthema van Kath. Onderwijs Vl. 



Verbondenheid 

 

Adventskrans met  

vriendenslinger 

 

Ook bruikbaar voor  

een viering of bezinning  

met kinderen 

 

 

 

Creatie: Paula Geysens 

 

 

 

 

 

 



www.welzijnszorg.be 



 Wegwijzers op maat van verschillende doelgroepen 



 Alle delen ook apart downloadbaar 



Warme oproep X 3 

1. de campagne zichtbaar maken 
• Affiches 

• Campagnehoekje 

• Sociale media, Kerk & leven 



2. briefkaartenactie 
• digitale drempels verzamelen 

• WZZ zal de verantwoordelijken 
aanspreken 



3. Financiële solidariteit 
• Collecte 

• Soep op de stoep 

• Kaarsenverkoop  

• Een eigen creatieve actie 

 
! Registreer  je actie: 
https://welzijnszorg.be/registreer-hier-jouw-actie   

https://welzijnszorg.be/registreer-hier-jouw-actie
https://welzijnszorg.be/registreer-hier-jouw-actie
https://welzijnszorg.be/registreer-hier-jouw-actie
https://welzijnszorg.be/registreer-hier-jouw-actie
https://welzijnszorg.be/registreer-hier-jouw-actie
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Zijn er nog vragen? 
 

Dank u voor uw aandacht. 


