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KERSTWENS 

Dromen
Enthousiasme
Humor
Talent
Vriendschap

Alles zit in jou, in elk kind.
Groei uit jezelf. 
Laat elke mens groeien.
Vanaf de kribbe toont Jezus hoe!

DECUYPERE DIRK - NATIONAAL PROOST KSA

Stuur je medeleiding en alle leden met Kerstmis een digitale kerstwens. Gebruik 
daarvoor bovenstaande tekst en voeg een persoonlijke boodschap toe of … maak het 
jezelf nog gemakkelijker en gebruik de KSA-kerstkaarten:

Ze vinden het allemaal vast en zeker héél fijn om dat te ontvangen!

download: www.ksa.be/themas/k-materiaal
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DE K GEEFT MIJ EEN KICK!

KSA gaat ervoor om een K-trekker te hebben in elke groep. Een K-wie? -wat? -hoe? … horen 
we jou denken. Met het spreekwoord ‘Woorden wekken voorbeelden trekken’ in gedachten, 
trokken we Gust Cuvelier aan de mouw. Gust is leider bij KSA Pius X, maar ook de K-trekker in 
de Kortrijkse KSA-groep! 

Gust, waarom werd jij K-trekker in jouw groep? Sprak je dat aan 

of werd je ‘verplicht’ door je medeleiding?

Ik woon al lang in de wijk en ik ken de kerk. Sinds ik leider ben, zit ik 

in de parochieraad. Ik heb mezelf daarvoor kandidaat gesteld. Ik heb 

er interesse in en het is zeer leerrijk.

Wat houdt dat allemaal in? Wat doe jij als K-trekker?

De parochieraad komt driemaal per jaar samen en als K-trekker ver-

tegenwoordig ik daar de KSA. Voor de parochie ben ik het KSA-aan-

spreekpunt. Ik probeer mee te zijn met wat er gebeurt in de wijk en 

op alle belangrijke momenten vertegenwoordig ik KSA. Met Kerstmis 

en Pasen, op de belangrijke feestdagen dus, woon ik de eucharistie-

viering bij. En uiteraard ben ik van de partij tijdens de KSA-vieringen. 

Die boks ik in elkaar. De proost heeft me daarbij goed geholpen en 

ook de K-bundel van KSA was zeer interessant. Normaal zit je in de 

mis, maar nu werk je mee en dat is veel specialer.

Aan andere KSA’ers zou ik zeggen: ‘Ga ervoor’. Je ziet KSA eens van 

een andere kant, niet de S- of A-kant, maar de K-kant. Als K-trekker 

ben je veel nauwer betrokken bij KSA. Sta open voor de K in KSA! 

Ook de eerste letter in onze naam is dus belangrijk, maar hou er al-

tijd rekening mee dat er kinderen zijn die minder interesse hebben.

Moet elke groep een K-trekker hebben?

Ja! Als dat niet afgesproken is, denkt er niemand aan de K. De 

groepsleiding heeft daar ook niet altijd tijd voor. Bespreek het bij de 

verdeling van de taken in de leidingsgroep. Als er iemand kandidaat 

is, geef het hem of haar zeker! En … registreer die ook in Digit als 

K-trekker.

Gust, wat geeft jou een ‘K-ick’ als K-trekker?

Wel, ervoor zorgen dat de kinderen enthousiast naar de mis ko-

men en dat is mij gelukt! We hadden twee succesvolle vieringen: op 

kamp en bij onze ‘Stoverijfeesten’. 

Maar ook na de viering van de mensen mogen horen: ‘Het was een 

mooie mis en we hebben ervan genoten’, dat is écht leuk om te ho-

ren!

Gust - Ksa pius x

ZOEK EEN K-TREKKER EN REGISTREER HEM/HAAR IN DIGIT!
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ROME 2018

Wat je niet zag in Kompas.

Deze move. 

Onze hardwerkende 

kookploeg.

Hoe we alles eens 
anders bekeken.

De monumenten in Rome die  

verfraaien met KSA’ers erbij.

Het bangelijk 
indrukwekkende 
Colosseum!

Ons aangenaam contact met de 

Italianen …

Onze verfrissende 

waterspelletjes

De woonst van de paus vanuit vogelperspectief.

Waar we elke dag 
eentje van  
proefden ... maar 
twee mocht ook!

Hoe we alles 
opgeladen kregen? 

Dat er ook tijd was 
voor een terrasje.

De duizenden andere 

foto’s.
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ISRAËL/PALESTINA 2019

Om de vriendschap ondereen …

de KSA-vredesboodschap voor een verdeeld 
en door conflict getekend land.

Hoe is het leven daar? Bezette gebieden, 
wat is dat? De oosterse keuken, smaakt die 
lekker? Wat is de invloed van de verschil-
lende godsdiensten? Vechten ze daar? Hoe 
kijken jongeren daar naar de toekomst? …

Wil je op deze en nog vele andere vragen 
een antwoord? Maak dan met KSA dé reis 
van je leven: Israël/Palestina 2019!

Wees er snel bij, want de plaatsen zijn be-
perkt!

Meer info vind je op  
www.ksa.be/israel_palestina2019

Stuur alvast een mail naar proost Dirk (dirk@ksa.be) om jouw plaatsje te reserveren.

overwinteren met de k / 5

http://www.ksa.be/israel_palestina2019 
mailto:dirk%40ksa.be?subject=


VOOR MEER K IN JOUW KSA:

Wil jij de K ook laten groeien in je KSA-groep?

Zit je nog met vragen, mail dan naar proost Dirk (dirk@ksa.be).

 
DE K OP KAMP

Je hebt gelijk! Het is nog even maar … de tijd gaat snel en wij kijken al 
uit naar de komende kampzomer. Jij niet?

We zijn met onze Werkgroep K dan ook al volop bezig met het beden-
ken en uitwerken van de kampviering en kampbezinningen. Vanaf mei 
staan die zeker en vast op de website van KSA.

Maar, willen jullie een kampviering, stuur dan nu al een mail naar proost Dirk (dirk@ksa.be).

In de K-jaarthemabundel vind je goed materiaal. Alles 
is gebruiksklaar, maar je kan er ook zelf mee aan de 
slag gaan.

Elke groep kreeg zo’n bundel in het startpakket. Je kan 
hem ook vinden op de website van KSA, maar wil je 
zelf graag zo’n bundel of wil je een extra exemplaar? 
Vraag ernaar bij proost Dirk (dirk@ksa.be).

Surf naar www.ksa.be/K en 
daar vind je massa’s andere 
K-inspiratie.

En vergeet ook het K-aartspel niet! Het zorgt voor in-
stant toffe K-momentjes. Iedereen die de animator-
cursus volgde of zal volgen, kreeg of krijgt een K-aart-
spel. Mochten er in jouw groepleid(st)ers zijn die geen 
cursus volgden en er dus nog geen hebben, mail dan 
proost Dirk (dirk@ksa.be).

Blokken
Knutsel tetris-blokken. 

Bij elke geplaatste blok volgt er 
een voorbede en die vind je hier:
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OP DE K-ALENDER

Wat na onze bevraging?

Weet je het nog? Vorig jaar deed KSA, samen met 
KLJ, een bevraging om paus Franciscus te advise-
ren voor de synode rond jongeren, de ver-
gadering die bekeek welke richting de 
Kerk uit moet én hoe de jongeren mee 
aan die toekomst kunnen bouwen.

De resultaten van onze bevraging vie-
len niet in dovenmansoren. Nu de sy-
node voorbij is, komt er een boeien-
de dag om in Vlaanderen de Kerk bij 
de tijd te brengen en de daad bij het 
woord te voegen.

We steken dus de koppen bij el-
kaar en alle K-trekkers, maar ook alle 
leid(st)ers die interesse hebben, zijn van harte 
welkom op paasmaandag, 22 april 2019, in Me-
chelen. En uiteraard gaan we in uniform!

Alle details en praktische info over deze interes-
sante K-dag kom je te weten via dirk@ksa.be! 
Proost Dirk kan jou er alles over vertellen.

VonK! 
Ook in jouw KSA-groep is het 
ongetwijfeld een topic, want 
niet iedereen staat even po-
sitief tegenover jongeren die 
uit de kast komen. Erger nog, 
er zijn zelfs heel wat voorbeel-
den van homofoob-geweld. 
Daarom gaan we met VonK! 
ook dat onderwerp niet uit de 
weg. Wat moet KSA doen? Hoe 
ga je er best mee om in je KSA-
groep?

Kom naar VonK! op donder-
dag 21 februari 2019 om 20 
uur in het KSA-secretariaat in 
Leuven, Jozef II-straat 27 in 
3000 Leuven. 

Uit de kast of in de kast, voor 
of tegen … we luisteren naar 
een getuigenis en gaan met 
respect het gesprek aan met 
elkaar omdat vriendschap in 
KSA zo belangrijk is!

22/04/2019, hou het nu al 
vrij in jouw agenda!

WERKGROEP K

Heb jij ook zin om rond de K van KSA te werken en na te denken? Kriebelt het bij jou ook om toffe, 
creatieve en eigentijdse bezinningen en vieringen in elkaar te steken? 
Ja?
Wel, trek dan je K-vleugels aan en kom naar Werkgroep K! 

Meer info bij proost Dirk (dirk@ksa.be).

En zoals je op de foto’s kan zien, doen we nog véél meer!

join 
the 

club
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VIERING IN DE KIJKER

Elke KSA-groep organiseert wel een kerstfeestje voor de leden. Waarom zou je dit jaar niet eens 
starten met een bezinningsmoment? Wij zorgen voor wat inspiratie. 

‘DE BIJROLLEN IN MIJN KERSTSTAL’
Vooraf:

 * Maak een powerpoint met daarin alle filmpjes.

 * Laat de leden in groepjes van 4 zitten.

Inleiding door leid(st)er:

Je kent allemaal de kerststal. Jezus krijgt er de hoofdrol, want het was de 
plaats waar Hij geboren werd. Maar hij was er niet alleen! Wie was daar nog 
allemaal in die stal? We gaan eens kijken naar de bijrollen, want zonder hen is 
er geen kerstverhaal.

We gaan eerst allemaal een kerststal tekenen/schilderen. Straks verschijnt na 
elk deeltje een vraag op het scherm. Je krijgt dan even de tijd om na te den-
ken, bijvoorbeeld wie is die persoon voor mij? Daarna mag je iets tekenen of 
schrijven bij jouw kerststal wat je aan die persoon doet denken.

Zo heb je op het einde allemaal een persoonlijke kerststal.

Os en ezel
 * Kijk en luister naar dit lied: https://bit.ly/2KAXhdm

Leid(st)er:

De os en de ezel. Het zijn twee werkdieren. Ze sleu-
ren lasten. Ze helpen en zijn in dienst van hun baas. 
Ze kennen hun baas, de boer uit de duizend, want 
ze worden door hem verzorgd. Ze krijgen voeding 
van hem! In ruil voor hun harde werk. Ze zorgen voor 
warmte in de koude stal – de kerststal.

Vragen op het scherm:

 * Wie help jij? Wie steun jij? Voor wie ben jij ‘in dienst’? (en voel 
je je af en toe ook een beetje ezel?)

 * Wie of wat geeft jouw voeding, kracht, energie?

 * Wie geef jij warmte? Wie geeft jouw warmte?
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Herder en schapen
 * Bekijk dit filmpje: https://bit.ly/2FLfF4p

Leid(st)er:

De herders, het zijn heel eenvoudige mensen. Ze leven 
zeer dicht bij de natuur. Eigenlijk waren ze het uit-
schot van de samenleving toen en ook nu nog in Israël/
Palestina. Ze leven er aan de rand van de woestijn en 
wonen onder enkele paletten en golfplaten. Ze bezit-
ten niets, behalve hun dieren. Dat is hun rijkdom en ze 
zorgen er dan ook goed voor! Net die mensen, zij die 
‘uitschot’ zijn, mogen het eerst God zien! Dat is toch 
héél straf! Dat is Blijde boodschap!

Vragen op het scherm:

 * Wie of wat is je kostbaarste bezit?

 * Voor wie zorg jij?

 › Voor wie zou je willen zorgen?

 › Voor wie ben jij herder?

Drie koningen/magiërs/wijzen
 * Luisteren naar het lied: https://bit.ly/2PTVwOa

Leid(st)er:

Hoe moeten we ze noemen? Drie koningen, drie magi-
ers of de drie wijzen?

In de bijbel worden ze wijzen genoemd. Later zeggen 
ze dat ze met drie zijn omdat de drie geschenken wel 
worden vernoemd in de bijbel, namelijk: goud, wierook 
en mirre.

De wijzen werden koningen genoemd omdat heel veel 
vroeger de profeet Jesaja voorspeld had dat mensen 
die met een kameel rijden Jezus, de Messias, zouden 
gaan begroeten met goud en wierook. En wie rijdt er 
op kamelen? Inderdaad de koningen. In de 6de eeuw 
kregen die kleurlingen, die vreemden uit het Oosten 
namen: Caspar, Melchior en Balthasar.

De wijzen maken duidelijk dat Jezus’ blijde boodschap 
voor de hele wereld bestemd is en dat ze aan de hele 
wereld zal bekend gemaakt worden.

Wie in God, in Jezus gelooft, is een wijs mens!

Vragen op het scherm:

 * Wat is de schat die jij weggeeft?

 * Wie vind jij een wijs mens?

 * Bij wie kan jij terecht voor wijze raad?
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Engelen
 * Lied: https://bit.ly/1iq1Aqq

Leid(st)er:

De engelen hebben twee taken: ze brengen bood-
schappen van God naar de mensen en ze beschermen 
de mensen. Ze tonen mensen de weg.

Vragen op het scherm:

 * Wie toonde jou ooit al de weg?

 * Wie is jouw engelbewaarder? Of op wie mag jij altijd rekenen/
steunen?

 * Wie toon/toonde jij de weg?

 * Voor wie ben jij een engelbewaarder? Wie mag bij jou altijd 
aankloppen?

Stal
Leid(st)er:

We mogen uiteraard ook de stal zelf niet vergeten!
 * Filmpje – kerststallen van over heel de wereld.  

https://bit.ly/2PUXOg6

Vragen op het scherm:

 * Waar is jouw thuis?

 * Waar voel je je allemaal thuis?

 * Wat is voor jou ‘thuis-zijn’?

Het kerstverhaal – door leid(st)er
In die tijd werd er een bevel van keizer Augustus bekendgemaakt. Hij wilde 
alle inwoners van het Romeinse rijk laten tellen. Het was de eerste keer dat 
dit gebeurde. Het was in de tijd dat Quirinius de provincie Syrië bestuurde. 
Iedereen moest geteld worden in de plaats waar zijn familie vandaan kwam. 
Daarom gingen alle mensen op reis.

Ook Jozef moest op reis. Hij ging van Nazareth in Galilea naar Betlehem in 
Judea. Want hij kwam uit de familie van David, en David kwam uit Betlehem. 
Jozef ging samen met Maria naar Betlehem. Maria zou met Jozef trouwen, en 
ze was zwanger.

Toen Jozef en Maria in Betlehem waren, werd het kind geboren. Het was Ma-
ria’s eerste kind, een jongen. Maria wikkelde hem in een doek, en legde hem 
in een voerbak voor de dieren. Want er was voor hen nergens plaats om te 
slapen.
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Die nacht waren er herders in de buurt van Betlehem. Ze pasten buiten op 
hun schapen.

Opeens stond er een engel tussen de herders, en het licht van God straalde 
om hen heen. De herders werden bang. Maar de engel zei: ‘Jullie hoeven niet 
bang te zijn, want ik breng jullie goed nieuws. Het hele volk zal daar blij mee 
zijn. Vandaag is jullie redder geboren: Christus, de Heer. Hij is geboren in Bet-
lehem, de stad van David. En zo kunnen jullie hem herkennen: het kind ligt in 
een voerbak en is in een doek gewikkeld.’

En plotseling was er bij de engel een hele groep engelen. Ze eerden God en 
zeiden: ‘Alle eer aan God in de hemel. En vrede op aarde voor de mensen van 
wie God houdt.’

LUCAS 2, 1-14

Slotgebed – samen bidden
Goede God, 
kom in ons midden, 
groei in ons. 
Jij, Bron van liefde, 
geboren in een kind, 
machteloos en onweerstaanbaar, 
aangewezen op trouw van mensen. 
Keer ons naar elkaar toe, 
steek licht in ons aan,  
richt ons op 
en doe ons groeien  
naar vrede met elkaar.  

Amen.

Kerstwens met een lied
 * Luisteren naar dit lied: https://bit.ly/2r8Ks0Y
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