Drempelviering:
Op de drempel van het volwassen leven
Op de drempel tussen kindertijd en aankomende volwassenheid kunnen 12-jarigen bij
YOT een traject volgen waarbij ze groeien naar hun drempelviering.
Beste ouders,
wanneer jouw kind de overstap maakt van het 6de leerjaar naar het 1ste middelbaar, bevindt
het kind zich op een speciale lee ijd. Kind? Jongere? Met één been in de kinder jd en met
één been in een meer volwassen leven. Het kind moet de drempel van de kinder jd naar de
jongvolwassenheid over. Dat doe je niet zomaar. Misschien roept dit weerstand op? Of net
veel enthousiasme? Vanaf dat moment krijgt hij of zij meer verantwoordelijkheid, vormt een
uitgesproken eigen iden teit, maakt meer bewuste keuzes, gee meer rich ng aan zijn of
haar eigen leven…
Dit kruispunt in het leven van jouw kind, deze stap over de drempel, moet gevierd worden.
En daarbij mag ook s lgestaan worden bij enkele diepere vragen. Wat gee jouw kind kracht
op zijn of haar weg? Waar liggen moeilijkheden, angsten,…? Waarin geloo jouw kind? Voelt
hij of zij zich gedragen in het leven? Wat vindt jouw kind belangrijk in het leven? Kunnen de
christelijke waarden en spiritualiteit daarbij een leidraad zijn?
Wat is een drempelviering?
= een ini a eritueel, een reeks handelingen, woorden, gebaren die het kind laten
aanvoelen:
- Dat zijn kinder jd voorbij is en hij/zij groot wordt, klaar om een nieuwe fase van
het leven in te gaan met zijn eigen vrijheden en verantwoordelijkheden. Er wordt
een natuurlijke overgang gemarkeerd.
- Welke rol het (christelijk) geloof kan spelen in zijn/haar leven. (bv. ruimte geven
aan zowel geluk als verdriet, vertrouwen voelen op je weg, dienstbaarheid,
vergevingsgezindheid,…)
De gemeenschap (familie en vrienden) toont daarbij dat zij de jongere zal dragen in die groei
naar volwassenheid.
Het traject
De drempelviering krijgt betekenis door het vooraf gevolgd traject.
Tijdens drie samenkomsten wordt onder andere ingegaan op de christelijke waarden: waar
zien we deze terugkomen in ons dagelijks leven en in onze maatschappij? Wat vind ik zelf
belangrijk? Waar wil ik in mijn leven op inze en?
Met een ritueel spelen we in op de dubbelzinnigheid van het leven. Het leven als vreugdevol
en hoopgevend, vol dromen en verlangens en tegelijk het leven als verdrie g, teleurstellend
of beangs gend.
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En we gaan aan de slag via toneel en spel met een Bijbelverhaal (bibliodrama). Wat is de
betekenis van dit verhaal? Hoe is dit verhaal ook mijn/ons verhaal? Voor welke drempel
staan de personages? Hoe vinden zij hun weg?

Uiteindelijk willen we samen tot een rode draad voor de drempelviering komen. Een
raamwerk voor de drempelviering is reeds opgemaakt. De inhoud wordt jdens de
bijeenkomsten mee vormgegeven. De inbreng van de kinderen en ouders is hierbij heel
belangrijk.
Crea eve en verdiepende ac viteiten worden aangereikt aan de ouders om samen met hun
kind op pad te gaan. Zij beslissen zelf hoe ver ze hierin gaan.
Prak sche info:
De begeleiding gebeurt met een groepje drempeliers:
- Minimum 5 personen, maximum 10
- Drie begeleide samenkomsten van telkens 1 uur 30 min
- Loca e: In de Nieuwe Pastorie naast de Magdalenakerk (Stalijzerstraat 19, 8000
Brugge) en in de Magdalenakerk te Brugge.
- De data worden in overleg met de ouders vastgelegd. De viering zelf zal in mei
plaatsvinden.
- Neem jdig contact op. Eenmaal een groep gestart is, kan je niet meer
aansluiten.
Kostprijs:
- 50 euro per persoon voor de begeleiding
- 275 euro: algemene kosten gebruik kerk en pastorie. Dit bedrag wordt gedeeld
door het aantal deelnemers.
Ini a efnemer YOT
YOT is ruim twin g jaar ac ef in en rond de Magdalenakerk in Brugge. In deze labokerk
onderzoekt YOT de betekenis van christelijk erfgoed voor mensen vandaag.
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Meer info?
Eline Van Steenkiste - Stafmedewerker bij YOT
0493 190 594
eline@yot.be
www.yot.be

