‘Vaar naar het diepe’
(Interactieve) bezinningen voor ieder van ons
Het is belangrijk onszelf te voeden en te ‘herbronnen’ en dit niet enkel voor
anderen te beogen. Deze bezinning nodigt uit tot stilvallen, delen en elkaar te
beluisteren om zo tot verdieping te komen.
Uitgeprobeerd op Wepsvergaderingen of overlegmomenten van Don Bosco
Vorming & Animatie hebben ze hun deugdelijkheid en haalbaarheid bewezen. We
wensen jullie evenveel energie en inspiratie toe.
“Hij stapte in een van de boten, die van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land weg te varen; hij
ging zitten en gaf de menigte onderricht vanuit de boot. Toen hij was opgehouden boot met spreken, zei hij
tegen Simon: ‘Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen.’ Simon antwoordde: ‘Meester,
de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten
uitwerpen.’ En toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo’n enorme school vissen in de netten dat die dreigden
te scheuren. Ze gebaarden naar de mannen in de andere dat die hen moesten komen helpen; nadat dezen
bij hen waren gekomen, vulden ze de beide boten met zo veel vis dat ze bijna zonken.” (Lc5,3-7)
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12. Tussen Allerheiligen en Advent in…

Concrete informatie
Benodigdheden

- Filmpje + afspeelmogelijkheden : kseniya
simonova - sand animation (україна має
талант / ukraine's got talent)
Via het youtubekanaal van Don Bosco
Vorming & Animatie onder ‘inspiratie’
- Schrijfgerief
- Een blanco blad papier
- het bezinningsblaadje

Accommodatie

Binnenruimte met tafel en stoelen en de
mogelijkheid om het filmpje te laten
afspelen
40 minuten
Maximum acht personen of een grotere
groep opsplitsen in deelgroepen voor de
uitwisseling.
Filmpje speelklaar zetten.

Duur
Groepsgrootte
Voorbereiding

Algemene informatie
 Doelstelling
Persoonlijke verdieping met uitwisseling rond: waar herken jij God in je leven?
 Beschrijving
Inleiding en korte duiding (3 minuten). Tonen van het filmpje (9 minuten).
Zelfreflectie aan de hand van een aantal vragen (10 minuten).
Delen van de zelfreflectie waarin de andere beluisterd wordt. (15 minuten)
 Aandachtspunten
Het onderwerp werd als niet zo makkelijk ervaren. De vragen die gekoppeld
werden aan het filmpje vragen de bereidheid en openheid om over de kern
van je geloof te spreken en dit te delen.
 Variaties
Het filmpje kan zeker ook gebruikt worden bij jongeren. De vragen kunnen
aangepast worden naargelang de doelgroep. Er zou kunnen gewerkt
worden rond: wat brengt voor jou licht in donkere dagen, waar haal jij je
kracht om er ook op mindere momenten weer tegenaan te gaan, …

Tussen Allerheiligen en Advent in…
Een talentenwedstrijd in Rusland. Plots duikt er een meisje op uit Oekraïne. Zij schrijft de
oorlogsgeschiedenis van haar land, haar volk en haar ouders in… zand.
Verwijzing: kseniya simonova - sand animation (україна має талант / ukraine's got talent)

Waar herken jij God op moeilijke momenten?
Wanneer had jij al eens het gevoel: “En toch… ondank (of dankzij…?) … voel ik Gods
aanwezigheid”
Hoe kan God jou blijven inspireren om uit te kijken naar…, te verlangen naar…, te dromen
van…

