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Dit was YOT in 2017 
 
 
 

Doelstelling 1: YOT wil de joods-christelijke traditie ontsluiten en activeren 

 
Onze overtuiging 
 
De confrontatie tussen de joods-christelijke traditie en de moderniteit is geen last maar een zegen. De 
Bijbel wordt immers echt interessant voor onze tijd wanneer we radicaal de secularisatie toelaten. Deze 
confrontatie zorgt voor een frisse en nieuwe kijk op de Bijbel als een boek dat kritisch omgaat met tal van 
maatschappelijke fenomenen, waaronder religies. Maar het laat ons zelf ook toe om én mensen-van-
vandaag én Bijbels geïnspireerd te zijn. 
Een dergelijke analyse haalt ook de klassieke opdeling tussen ‘gelovigen’ en ‘ongelovigen’ onderuit: veel 
mensen zijn immers bezig in de geest van het Bijbels visioen. De inzichten uit het boek zijn voor iedereen 
relevant. Of het nu gaat over onze eigen persoonlijke levenskeuzes of een maatschappelijk/politiek project 
voor een andere wereld. 
 
Hoe? 
 
In 2017 organiseerde YOT: 
 

- 3 reeksen Bijbelse Leerhuizen: reeksen van twee of meerdere avonden waarin de verbinding 
gemaakt wordt tussen de Bijbel, de moderne samenleving en het persoonlijke verhaal van de 
deelnemer. De Bijbelse Leerhuizen worden gerealiseerd in samenwerking met Motief vzw.   

o Het Babelatelier – de Bijbelse roots van onze taal: in negen sessies wordt dieper ingegaan 
op de Bijbelse wortels van diverse zegswijzen en uitdrukkingen. Deze reeks startte in 
oktober 2016 en liep tot juni 2017. 

o Het Babelatelier – zeven tastgesprekken, omdat waarheid ontstaat in dialoog: voor het 
nieuwe werkjaar werd het concept van het Babelatelier lichtjes gewijzigd. Elke avond start 
met een gesprek tussen twee inleiders, gevolgd door een uitwisseling met de aanwezigen. 
De reeks startte in oktober 2017 en loopt nog tot juni 2018. 

o De bliksem van Satan: een leerhuis over Satan en de krachten van het kwaad, benaderd 
vanuit de theorieën van de Franse filosoof René Girard over menselijke relaties. 

 
Tijdens de zomer maakten we ruimte voor het fysieke lichaam in de kerk tijdens het zomerproject 
‘GETEKEND – littekens als teken van leven’. Elk litteken is uniek en vertelt het verhaal van een 
mensenleven, jouw mensenleven. Alle bezoekers werden uitgenodigd om hun litteken en het verhaal dat 
erbij hoort te delen met elkaar. Maar wist je dat er ook een litteken is dat we als mens allemaal 
gemeenschappelijk hebben? De navel is het litteken dat alle mensen met elkaar verbindt, het teken bij 
uitstek van het leven. Centraal in de kerk: een beeld van de gekruisigde Christus met navel (geboorte) en 
zijwonde (dood) goed zichtbaar. 
 
In 2017 startten eveneens de voorbereidingen voor het zomerproject van 2018. Het project AGORA zal de 
Heilige Magdalenakerk omvormen tot een experimentele ontmoetingsruimte. Klein en groot, 
buurtbewoner, Bruggeling en toerist, samen creëren we een (on)zichtbaar weefsel van ontmoeting, 
creatie en verdieping. Agora is een samenwerking tussen YOT vzw, Men(s)tis vzw en de kunstenaars 
Marleen Mertens en Jan De Wachter en zal het ‘Inspired by’-logo dragen van de Triënnale Brugge 2018. 
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Visieontwikkeling: We spraken met experts, organisaties en overheden en dachten ook intern na over een 
visie voor de toekomst van de Heilige Magdalenakerk. Met het MAGDA-project en het concept van ‘de 
genereuze ruimte’ bewandelen we een andere weg in de benadering van het kerkgebouw. Ook werd de 
Magdalenakerk geselecteerd voor een haalbaarheidsstudie van Vlaamse Overheid. 
 
Daarnaast hadden verschillende YOT-medewerkers gemiddeld 4  gesprekken per week rond noden van 
mensen. 
 
 

Doelstelling 2: YOT wil inspireren en experimenteren 

 
Onze overtuiging 
 
Vijftien jaar ervaring met de Heilige Magdalenakerk leren ons dat een plek creëren een sterk instrument 
is om mensen te bereiken. 
De leegstaande pastorie werd op zo’n manier ontsloten en vormgegeven dat het een inspiratie- en 
ervaringsruimte, een oefenplek in de Brugse binnenstad geworden is voor een brede groep mensen. De 
pastoriewoning krijgt zo een nieuwe maatschappelijke betekenis en vormt een tandem met de Heilige 
Magdalenakerk. Het is de plek bij uitstek van de educatieve activiteiten en sensibiliseringsacties van YOT.  
 
Hoe? 
 
In 2017 organiseerde YOT  
 

- Homeless Jesus: Het bronzen beeld van de Canadese kunstenaar Timothy J. Schmalz is een uniek 
kunstwerk dat in steden als Washington, Rome, Dublin en Madrid mensen uitdaagt en uitnodigt 
om stil te staan bij een ongemakkelijke maatschappelijke realiteit.  
Het beeld toont een anonieme vrouw of man uit, gehuld in dekens, liggend op een bank. Een 
dakloze zwerver aan de onderkant van de samenleving? Een vluchteling die have en goed 
achterliet om aan oorlogs- of natuurgeweld te ontsnappen? Wie dichter kijkt, ziet de stigmata aan 
de ontblote voeten…   
Timothy Schmalz liet zich inspireren door het 25ste hoofdstuk van Matteüs, om een reeks bronzen 
beelden te maken waarin hij telkens een anonieme figuur afbeeldt die enkel aan de wonden in de 
handen of de voeten te herkennen is als de gekruisigde Christus. 
In het najaar van 2017 plaatsen YOT vzw en de kerkfabriek Heilige Magdalena het beeld op het 
plein voor de Heilige Magdalenakerk te Brugge. Het is bovendien het eerste exemplaar van het 
beeld in België. Op zaterdag 9 december werd het beeld officieel ingehuldigd in aanwezigheid van 
bisschop Lode Aerts, OCMW-voorzitter Dirk De fauw, schepen van welzijn, diversiteit en noord-
zuidbeleid en zo’n 200 aanwezigen.  
 

- Stadsgieren: een eigentijds sprookje dat via een ongewone verhaallijn en mysterieuze karakters 
de lezer probeert te bevreemden. Werken met een verhaal als spirituele bron biedt zo een 
tegengewicht voor statistiek en wetenschap als vindplaats van waarheid. Het verhaal slaat de brug 
tussen traditie en vernieuwing. Op basis van het verhaal werden verdiepingsdagen uitgewerkt 
voor klasgroepen. In 2017 organiseerden we vier verdiepingsdagen voor de leerlingen van Sint-
Franciscus-Xaverius Instituut Brugge en van het Technisch Instituut Heilige Familie Brugge. 

 
- Opleiding perspectiefontwikkeling: leert je hoe je op eigenwijze manier kan zoeken naar essentie 

en gelaagdheid van vorm en inhoud in het werken met groepen. In het voorjaar organiseerden we 
twee themamodules rond 'Bezield leiding geven' en ‘Krachtgericht en participatief werken’.  
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- Filmbesprekingen: Opnieuw kon je tijdens de zomervakantie op dinsdagnamiddag bij YOT terecht 
voor een stevige portie inspirerende films. In 2017 verdiepten we ons in het werk van de Russische 
cineast Andrej Tarkovski. Daarnaast verzorgde YOT de filmbespreking bij 'Down to Earth' tijdens 
het MOOOV-festival in Brugge. 
 

Om nog beter te kunnen inspireren lanceerden we in het voorjaar 2017 een nieuwe nieuwsbrief en in de 
zomer van 2017 een nieuwe website. De nieuwe site is beter geschikt ivoor de prestentatie van de 
werking, ter inspiratie van iedereen die aan de slag wil rond levensbeschouwing en de herwaardering van 
religieus erfgoed in verbondenheid met de maatschappelijke context. Deze website wordt gerealiseerd 
met de steun van OEVER, samenwerkingsverband van religieuze congregaties in Vlaanderen.  
 
 

Doelstelling 3: YOT wil dialogeren, uitwisselen en verbinden 

 
Onze overtuiging 
 
De Heilige Magdalenakerk en ‘In de Nieuwe Pastorie’ zijn plaatsen voor uitwisseling en dialoog. Het zijn 
forumplekken waar verschillende initiatieven elkaar tegen het lijf lopen.  
 
Hoe? 
 
In 2017 organiseerde YOT  
 

- Een interlevensbeschouwelijke iftar: een diverse groep mensen (moslims, christenen, joden en 
niet-gelovigen) komt samen in de Heilige Magdalenakerk om er de vasten te breken en uit te 
wisselen rond vasten, solidariteit en sociaal engagement. We organiseerden dit jaar al de derde 
editie en klokten af op 450 deelnemers. Partners dit jaar waren opnieuw: de moskee, Vormingplus, 
Orbit vzw en de Diversiteitsdienst. Voor 2018 tonen FMDO en het huisvandeMens interesse om 
mee te doen. Uitdaging voor komende editie is de nadruk op de spirituele dimensie, naast het 
gezellig samenzijn. Hoe kunnen we bij de iftar ook tot een diepere inhoudelijke uitwisseling 
komen? Want vasten gaat over meer dan enkel eten en niet eten. 
 

- De Maand van de Spiritualiteit: tijdens de maand oktober plaatsen we alles wat leeft rond 
zingeving, geloof en levenskunst in de kijker. Dit jaar werkten we mee aan de campagne rond “De 
Grote Levensvragen” van Tamara Trust en BVBA Alter Ego, samen met Uitgeverij Lannoo, De 
Standaard, Radio  1 en MagaZijn. De campagne omvatte een onderzoek, een publicatie en een 
theatervoorstelling. Op 13 oktober haalden we de theatervoorstelling. 200 mensen zagen er Maud 
Vanhauwaert, Khalid Benhaddou en Ignaas Devisch in gesprek gaan met Friedl’ Lesage over de 
grote vragen van het leven. 
 

- In 2017 startten de voorbereidingen voor de ontwikkeling van een parcours langs diverse 
levensbeschouwelijke plaatsen en gemeenschappen in Brugge. Het parcours zal als app 
aangeboden worden op het platform  van Xplore Bruges. YOT zit samen met Erfgoedcel Brugge, 
Diversiteitsdienst Brugge, CCV, S-Wan en Vormingplus in de stuurgroep van het project. De 
Magdalenakerk is ook een van de locaties die in het parcours opgenomen is. De lancering van de 
app is voorzien voor het Erfgoedweekend in 2018. 
 

- Vredeslicht: Het Vredeslicht van Bethlehem is een wereldwijd initiatief dat mensen wil 
aanmoedigen om warmte, vreugde en licht door te geven. Het licht wordt aangestoken in 
Bethlehem en reist vervolgens via Wenen naar meer dan 30 landen wereldwijd; en dit zonder 
onderweg gedoofd te worden. 
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In de kerstperiode kwam het Vredeslicht aan in België en werd het verspreid over zeven Vlaamse 
steden, waaronder Brugge. YOT werkte daarvoor samen met het gemeentebestuur en de PE Sint 
Donatianus. Op 20 december werd het licht door 120 mensen ontvangen in de Magdalenakerk. 
Tot 26 december konden mensen het licht komen ophalen in de kerk.  
 

- Expo Hallo Baby: De geboorte van een kind. Het is de meest normale zaak van de wereld en toch 
telkens weer een groot wonder. In Hallo Baby. Geboorterituelen in beweging (29 april t.e.m. 11 
juni in de Heilige Magdalenakerk) toonde de Gezinsbond kleine en grotere rituelen die de overgang 
naar het nieuwe leven in de verf zetten. YOT onderzocht en verdiepte in deze expo ook vijf 
aspecten uit de christelijke traditie: de noodzaak van een levende traditie, naamgeving, 
handoplegging en opdehandlegging, de oorsprong van het scapulier en het belang van de woorden 
die we aan onze kinderen meegeven. 
 

- Een pannenkoekenbak: op Autoloze Zondag zwierde In de Nieuwe Pastorie haar deuren open, 
zodat de bezoekers op laagdrempelige wijze konden kennismaken met de werking van YOT.  
 

- De leesgroep biedt mensen de kans om een ietwat moeilijker maar interessant boek onder de knie 
te krijgen. In 2017 werden twee boeken onder handen genomen: “De mythe van de ik-dentiteit” 
en “Leven van wat komt. Een katholiek uitzicht op de samenleving” van de Nederlandse theoloog 
Erik Borgman. Aan elke leesgroep namen 12 deelnemers deel. 

 
 
Daarnaast maakten 33 organisaties en groepen gebruik van de bronnenkamer, het rariteitenkabinet, de 
pub of een van de andere ruimtes in In de Nieuwe Pastorie: FMDO, Advaita, Focussen Vlaanderen, 
Binnenstad, Oikonde, CD&V, Ameel D&C, VIVES hogeschool, vzw Speling, Personeel & Organisatie Stad 
Brugge, Huizen van vrede, parochie-assistenten Pastorale Eenheid Sint-Donatianus, Seminarie, Portugees 
op reis, Fara vzw, Parochieteam H. Margareta Knokke-Heist, CM, Onze Kinderen, De Lier, schrijfgroep 
levensverhaal, Sint-Jozefhumaniora, Uitgeverij VDBroele, Cultuurcentrum Brugge, Van God is de kracht, 
Inghelburg, Buren bij Kunstenaars, sociale economie Stad Brugge, Dertien12, Mediaraven, Marjan 
Michielsen, Energiesnoeiers, Wieder vzw en de gevangenisaalmoezeniers. Van hen kwamen 5 groepen of 
organisaties op regelmatige basis in In de Nieuwe Pastorie. FMDO – Federatie van sociaal-culturele 
verenigingen van mensen met een migratieachtergrond – vond er zelfs een vaste bureauruimte. 
 
In de Nieuwe Pastorie deed zo dienst als locatie voor 

- planningsdagen, procesdagen, teamdagen, denkdagen en brainstormmomenten  
- meditatiesessies, bezinningen en verdiepingsdagen 
- opleidingsdagen en cursussen 
- bestuursvergaderingen en algemene vergaderingen  
- een kersthappening en een weekend ‘Buren bij Kunstenaars’ 
- gastvrije maaltijd, ontmoeting en een goeie tas koffie 

 
5 groepen deden inspiratie op in de verschillende kamers van In de Nieuwe Pastorie en kregen daarbij 
begeleiding vanuit YOT: VIVES Tielt, PZH-familie Kortrijk, Begijnhofparochie Brussel, Vormingplus en de 
vormelingen van Nieuwmunster, Zuienkerke & Houthave 
 
In de Nieuwe Pastorie werd ook 10 keer gebruikt als tweeluik met de Magdalenakerk: als 
voorbereidingsruimte en ruimte achter de schermen bij de expo Hallo Baby van de Gezinsbond, voor een 
broodjesmaaltijd na een dankviering en een doop, voor een drankje na Diversity Dance en een broodje na 
de inhuldiging van de Homeless Jesus, voor de persvoorstelling bij VOORSMAAK, als ruimte achter de 
schermen bij het optreden van Fundament, bij de iftar en bij Local Heroes en voor de verdiepingsdagen 
van Stadsgieren. 
 
 

http://hallobaby.be/geboorteritueel/expo-hallo-baby
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In de Heilige Magdalenakerk vonden naast de 26 vieringen ook 25 andere initiatieven plaats: 
- vier expo’s met telkens een bijhorend randprogramma met o.a. een opening en rondleidingen 
- negen optredens, klankreizen, toneelvoorstellingen, filmprojecties en dansmomenten 
- toneelrepetities en -voorstellingen, foto-opdrachten, een GIP-presentatie, een startdag en 

verdiepingsdagen van diverse (Brugse) scholen 
- een avond Babelatelier met schepen Dirk De fauw en een iftar 
- het ontvangstmoment en een nocturne voor het vredeslicht van Bethlehem 
- het inhuldigingsmoment voor de Homeless Jesus met bisschop Lode Aerts en OCMW-voorzitter 

Dirk De fauw, schepen van welzijn, diversiteit en noord-zuidbeleid 
- publieksevenementen zoals Autoloze Zondag, Open Kerken en Voorsmaak 

 
11 groepen bezochten de kerk onder begeleiding van iemand van het YOT-team: parochieteam H Familie 
Lier, Begijnhofparochie Brussel, gevangenisaalmoezeniers, interculturele wandeling Vormingplus, 
vormelingen Nieuwmunster, vormelingen Otegem, lentefeesters met M-O-ment, vrije basisschool 
Langemark, studenten UCLL, Sint-Jozefsinstituut Tielt en Sint-Jozefsinstituut-College Torhout. 
 
YOT houdt de vinger aan de pols door een actieve netwerking met personen en organisaties om te zoeken 
wat de mogelijkheden en noden zijn voor de toekomst. Zo werken we samen met 

- Vormingplus (regio Brugge) 
- Orbit vzw (Brussel) 
- Cultureel Islamitisch Centrum (Brugge) 
- Diversiteitsdienst (Brugge) 
- De Andere Film (Brugge) 
- FMDO (Brugge) 
- Erfgoedcel (Brugge) 
- Bijbelhuis Zevenkerken (Brugge) 
- Pastorale Eenheid Sint-Donatianus (Brugge) 
- Pax Christi 
- Men(S)tis vzw (Hasselt) 
- Filmmagie vzw (Brussel) 
- Motief vzw (Antwerpen) 
- Spes (Leuven) 
- Denkend Geloven (Kortrijk) 
- Golfslag (Aardenburg, Nederland) 

 
 

Doelstelling 4: YOT wil waardevolle initiatieven ondersteunen en faciliteren 

 
Onze overtuiging 
Wars van elke ideologie proberen we te detecteren wat een samenleving vooruit helpt. Nieuwe 
initiatieven in een experimenteel stadium verdienen alle aandacht en kansen.  
 
Hoe? 
Ook in 2017 stelde YOT haar expertise ter beschikking aan organisaties, individuen en parochies. Dit 
gebeurde op volgende manieren: 

- 4 workshops rond levensbeschouwing en interlevensbeschouwelijke dialoog met 180 studenten 
uit het zesde middelbaar van het Sint-Lodewijkscollege in Lokeren 

- 4 workshops rond verdiepen en verbreden voor directeurs lager onderwijs uit Bisdom Antwerpen 
- 4 workshops op de inspiratiedag pastorale zorg van Cairos – CCV vzw in Gent 
- 1 werkwinkel op het congres voor directies van het basisonderwijs in provincie Limburg 
- 1 inspiratiedag voor SPES Tielt – Katholieke Hogescjool VIVES Zuid vzw 
- Begeleiding opstartsessie “op zoek naar de essentie stille ruimte” voor Amphora WZC in Wingene 
- Begeleiding inspiratiesessie “herinrichting kapel” voor Kliniek Sint-Jozef in Pittem 
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- Begeleiding toekomstproject Goede Bijstandsparochie in Brussel 
- Panellid bij het gesprek rond “Kerk, kunst en erfgoed uit de tijd in Vlaanderen?” van 

Kunsttijdschrift Vlaanderen in Gent 
- Lid van de stuurgroep van Denkend Geloven en de Dag van de Godsdienstleerkracht 

 
 

EXTRA: TOEKOMST van het kerkgebouw 

 
In februari 2017 gaf het stadsbestuur Brugge haar fiat voor een haalbaarheidsstudie rond de 
Magdalenakerk. Het projectbureau herbestemming parochiekerken coördineert de studie, die door de 
stad en door de Vlaamse Overheid wordt gefinancierd. YOT stelde op vraag van de Kerkfabriek een 
stuurgroep samen waar alle betrokken overheden in vertegenwoordigd zijn. In augustus presenteerde YOT 
een door de stuurgroep gedragen conceptnota. De visie vertrekt van het kerkgebouw als een unieke 
publieke én verbindende ruimte. De uitdagingen voor de architecten is om ruimte te ontwerpen die de 
kerk als verdiepende, sacrale ruimte respecteert én ruimte maakt voor ontmoeting en verbinding. In 2018 
wordt de studie afgerond. 
 
Deze visie wordt ook zichtbaar in het beheersplan voor de Magdalenakerk, waar YOT ook zijn 
medewerking aan heeft verleend. Het beheersplan werd officieel goedgekeurd op 3 april 2017. 
 
YOT financierde de aankoop van een mobiele geluidsinstallatie voor de Magdalenakerk. Deze installatie 
overbrugt de akoestische problemen eigen aan het gebouw en faciliteert een flexibel gebruik. 
 
Tenslotte werd verder werkt gemaakt van goed onderbouwde technische dossiers rond 
Infraroodverwarming, ledverlichting en op punt stellen van de elektrische installatie. Deze werken gaan in 
uitvoering vanaf 2018. 
 
 

VRIJWILLIGERS EN TEAM 

 
40 vrijwilligers droegen elk op hun eigen manier bij aan de werking van YOT. Zij gingen aan de slag als 

- (administratieve) hulp bij o.a. de boekhouding, het gebruik van In de Nieuwe Pastorie, de 
boodschappen en de opvolging van de netheid van kerk en pastorie 

- helpende handen bij diverse activiteiten (inhuldiging Homeless Jesus, ontvangstmoment 
vredeslicht, Babelatelier, Autoloze Zondag…) 

- handige harry’s 
- perspectiefontwikkelaars 
- bestuurders 
- fotografen 
- … 

 
Voor de opvolging van de vrijwilligers werd een vrijwillige vrijwilligerscoach aangesteld. Zij is 3 dagdelen 
in de week aanwezig en vormt de verbinding tussen het team en de vrijwilligers. Zij doet ook de 
intakegesprekken met nieuwe kandidaat-vrijwilligers en peilt regelmatig naar het welbevinden van 
iedereen die vrijwilligerswerk doet bij YOT. Naast de opvolgingsgesprekken is er ook plaats voor 
ontspanning met in 2017 een vrijwilligersuitstap naar Groede en de deelname aan de avond voor Brugse 
vrijwilligers georganiseerd door de vrijwilligerscentrale van de stad Brugge. De tuindag in mei koppelde 
inspanning (de pastorietuin op orde krijgen) aan ontspanning (gezellig samenzijn). 
 
Het team van YOT (bestaande uit de twee betaalde werkkrachten en het dagelijks bestuur) ging op zoek 
naar verbinding en verdieping tijdens twee labodagen en een ontmoeting met de Joods-Franse 
filosoof Marc-Alain Ouaknin. 
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YOT vzw 
labo voor levensbeschouwing – ruimte voor perspectief 

In de Nieuwe Pastorie – Heilige-Magdalenakerk – Brugge 
Stalijzerstraat 19, 8000 Brugge, 050/33.68.18, info@yot.be 


