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‘Quo Vadis, Quo Vadis, Pe ye go?

Door Gerda Misidjang
Meer dan 200 jongeren
De woorden ‘Quo Vadis, Quo Vadis, Pe je Go’ en de
melodie van het themalied blijven weerklinken in
mijn gedachten als ik maandag 10 september vroeg
opsta en haastig vertrek naar het werk om het
opruimen voort te zetten. Terwijl we gezamelijk
de laatste hand leggen aan de werkzaamheden zeg
ik telkens bemoedigend aan mijn staf van Dienst
GCC: ‘we zijn allemaal moe, maar laten we even
doorbijten daarna kunnen we uitrusten.’
Daadwerkelijk. God gave me the wild ox’s strength
and anointed me with the purest oil. (Ps 92:10)
Ai baya, me weri! Ai baya, un alamala weri! Na al
dat harde werk was de lekkere chinese tayersoep
echt op zijn plaats om weer op krachten te komen.
Er welde in mijn hart een diep gevoel op van
dankbaarheid, vreugde en van ontzag voor God.
Yes, we did it in Jesus Name. Niets is onmogelijk
als je gelooft! De woorden van de engel Gabriel aan
Maria zijn een duidelijk bevestiging: ‘Want voor
God is niets onmogelijk’ (Luc 1:37). Het eerste
KJS Youth Festival met participatie van meer
dan 200 jongeren is achter de rug en het was een
overweldigend succes. Het mooie was dat niet
alleen katholieke maar ook jongeren van andere
christelijke denominaties hebben aan het festival
hebben deelgenomen.
De voorbereiding
Het begon met een verlangen dat God geplaatst
had in mijn hart om naast een jongerenkamp
iets anders te doen met en voor jongeren in de
vakantie. De bevestiging van mijn verlangen en
gedachte werd enthousaist ondersteund door
Moeder Boomiki: ‘Laten we een youth festival
organiseren, Gerda. Allang loop ik met de gedachte
om een youth festival te doen in Suriname net als
in de VS.’ Het besluit werd direkt genomen dit in
KJS verband te doen tijdens ons vormingsweekend
in november 2017.

Het plan begon langzamerhand vorm te krijgen.
Ondanks Moeder Boomiki en mijn persoonlijke
missionaire ervaringen, heeft het echt geloof,
geduld en volharding gekost om dit te kunnen
realiseren. De voorbereiding liep in het begin
erg stroef; helemaal geen enthousiasme vanuit
de parochies. De mededelingen tijdens de dienst
zonder overtuiging maakte helemaal geen indruk
op de jongeren. Dan maar een andere strategie
bedenken welke de jongeren wel zou inspireren en

bemoedigen.
Ons karavaan begon dus van de ene naar de andere
parochie te gaan om vooral ons nieuw initiatief te
promoten en jongeren enthousaist te maken voor
participatie. Dit model heeft heel veel vruchten
afgeworpen en ook bijgedragen aan het welslagen
van het geheel. Donaties van verschillende
parochianen die het youth festival wilden
ondersteunen begonnen binnen te stromen, alsook
het aanmelden van jongeren en vrijwilligers, nadat
ze het enthousiasme van de leden van de KJSstuurgroep hadden ervaren.

De openingsdag
De eerste groep jongeren arriveerde al om
13:00 uur. Dat waren jongeren van Cassipora. De
organisatie was echter nog druk bezig de laatste
hand te leggen om de registratie zo soepel mogelijk
te laten verlopen. Het was een drukt van jewelste
rond 16:00 uur, de officiële aanmeldtijd. Jongeren
welkom heten, de registratie vlot laten lopen,
even snel een oplossing bedenken om oponthoud
te verhelpen bij de workshoptafel en daarna
slaapgelegenheid aanwijzen. Door alle drukte en
geroep van alle kanten even snel een schietgebed
doen: God laat er a.u.b. genoeg slaapplaats zijn voor
een ieder. Amen. ‘Don’t let your heart be troubled,’
bemoedig ik mezelf, ‘God is in charge.’ Alles komt

goed.
Om 18:40 uur zijn we eindelijk ready voor de
eucharistieviering. Tijdens de homilie deed Mgr.
Karel Choennie namens Paus Franciscus een
dringend beroep op de jongeren om te zorgen dat
ons gemeenschappelijk huis, de aarde, bespaard
blijft. Ons bos is biodivers, dat wil zeggen:
alles is afhankelijk van elkaar, ook de mens is
afhankelijk van het bos. Dus moeten we ons
gemeenschappelijke huis samen delen met alle
andere levende wezens. Waar gaan we heen met
ons leven, ons land, de Amazone en met de wereld,
vroeg de bisschop aan de jongeren. Hij benadrukte
verdere dat de bomen, vissen, dieren gekruisigd
worden omdat die geen stem hebben. ‘Jongeren,
jullie hebben wel een stem,’ benadrukt de
bisschop, ‘om op te komen voor bomen die worden
omgehakt, vissen en dieren die worden uitgeroeid.
Quo Vadis- waar ga je heen? Geloof in God dat de
wereld te redden is, omdat jullie jongeren erom
vragen.’
De openingsceremonie ging van start met een
wervelende vertolking van het themalied Quo
vadis, Quo vadis, Pe je go? onder begeleiding van

de bisschopsband gevolgd door een devotievolle
dans van Glory to God dansbediening. Als welkom,
maar ook als symbool dat jongeren geroepen
zijn om licht te zijn, werden brandende kaarsen
door verschillende vertegenwoordigers naar het
podium gebracht. Daarna werd op de tonen van
prachtig Samboera muziek gedanst en de eerste
avond werd zo in een prettig sfeer afgesloten. Om
twee uur in de ochtend lig ik eindelijk in bed nadat
ik gauw naar de markt was geweest voor groente.
Alle jongeren hebben een plek om te slapen. God is
indeed in charge.

Vol programma
Het programma was achteraf bekeken erg
hectisch voor de jongeren. Er was bijna geen
rust, las ik in een van de evaluatieformulieren.
‘Zuster Gerda, ik heb slaap.’ ‘Nu is geen tijd voor
slapen, beloved. Na zondag mag je de hele dag
slapen,’ antwoordde ik met een glimlach. Het
dagprogramma begon al om 6:30 uur met zang
gevolgd door de eucharistieviering en eindigde laat
in de avonduren.
Het programma was erg strak, maar spannend,
interessant, leuk, informatief en varierend, waren
enkele reacties van de jongeren. De hoofdthema’s
waren gericht op waar ga je heen met de natuur,
waar ga je heen met jezelf/ je studie, waar ga
je heen met jouw geloof en waar ga je heen
met anderen. Er waren ook geloofverdiepende
workshops zoals: bidden, lectio divina en de
vervolging van Christenen.
Op een creatieve manier het evangelie verkondigen
kwam goed tot uiting in de workshops muziek,
dans, het gebruik van social media en evangelisatie
via de radio. Daarnaast hadden de jongeren ook
de gelegenheid een persoonlijke rozenkrans of
kruis maken. Tijdens de talentenavond mochten
de jongeren hun eigen talent en kunnen tonen.
De kwalitiet en creativitiet van de jongeren
was overmeesterend en indrukwekkend. Onze
jongeren hebben heel veel talent mijn conclusie
was: Quo Vadis, mi sa go! De minibeurs op de
zaterdagochtend waaraan verschillende religieuze
als ook niet-kerkelijke organisaties hebben
deelgenomen, was erg informatief. De Maria
lichtprocessie in de vooravond heeft ook een extra
tintje toegevoegd aan het geheel.
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Enthousiast voor God; we dienen een levende God
Door Sandra Sijem
Innerlijk vuur
Ik moet toegeven; toen ik voor de eerste keer
de bekendmaking hoorde, was ik niet echt
enthousiast. Enige wat ik dacht was, KJS heeft
wel een mooie naam bedacht voor een “kamp”. Er
waren ook niet gelijk jongeren die zich opgaven
voor deelname. Tijdens een BBQ-avond van de
misdienaren werd het onderwerp Youth Festival
ook even aangesneden en van het een kwam het
ander. Aan het eind van de avond hadden zeven
misdienaren besloten zich op te geven voor
deelname.
Op een zaterdagmorgen zocht een van de KJS
bestuursleden contact met me op, om te vragen
als er iemand van de parochie naar de teach-in zou
kunnen komen die middag. In begin twijfelde ik,
het was vakantie en een mooie zaterdagmiddag,
ik zou oppas moeten zoeken voor mijn kinderen.
Maar op een bepaald moment besloot ik toch om te
gaan. En ja hoor ik had geen spijt.
De KJS organisatie heeft tijdens de teach-in het
programma met aanwezige vertegenwoordigers
van de parochies doorgenomen. De set-up was
helemaal anders dan de normale jongeren kampen
waar ik een paar jaar geleden nog aan had
deelgenomen als deelnemer of als leidster. Van de
parochies werd verwacht dat er een begeleider
meekwam om niet alleen te letten op het doen en
laten van de jongeren, maar ook erop toezien dat
zij volledig participeerden in de activiteiten van
het festival. Tijdens uitleg van het programma
begon innerlijk iets te branden, ik raakte
vervolgd van pagina D1

dat onze jongeren elkaar beter hebben leren
kennen, waardoor zij een eenheid konden vormen
nog voor ze naar het festival gingen. Het van te
voren delen van het programma heeft bij mijn
jongeren ertoe bijgedragen dat zij zich makkelijker
konden openstellen, omdat ze voorbereid waren.

enthousiast en wilde meedoen en mijzelf opgeven
als begeleider van me parochie.

Voorbereiding
Terug in mijn parochie hebben wij de jongeren
en hun ouders uitgenodigd om een middag bij
elkaar te komen om het programma samen door te
nemen en zo te beginnen ons voor te bereiden op
het festival. Moeilijke woorden in het programma
werden gelijk “gegoogled”, zoals wat houdt Lectio
Devina in? Toen we zo samen door het programma
gingen zag je ook gelijk het enthousiasme opkomen
op de gezichten van de ouders en de jongeren.
Ook bespraken we de logistiek, hoe gaan wij
er allemaal naar toe, hoe zal het eten zijn, de
slaapgelegenheden. Hun werd op het hart gedrukt
om niet al teveel luxe te verwachten, maar dat ze
allemaal wel een slaapplek zouden vinden en niet
zouden verhongeren.
Een ander belangrijke opdracht was om “iets”
(sketch/dans/zang) voor te bereiden voor de
talentenavond. Deze opdracht heeft ervoor gezorgd

Rijkdommen van het r.-k.geloof
Ik ben heel trots op mijn jongeren voor hun
presentatie tijdens de talentenavond, daar gingen
mijn ogen open voor al het talent dat er schuilt in
mijn eigen parochie. Een ander mooi moment in
het programma was de nachtwake en aanbidding
bij het Allerheiligste. Een van de ouders vertelde
hoe hun zonen over dat moment spraken en dat
zij voelden dat God aanwezig was en hoe het hun
heeft geraakt.
Ik ben blij en dankbaar dat ik het eerste KJS
Youth Festival mocht meemaken. En blij dat mijn
echtgenoot mij heeft ondersteund en ervoor heeft
gezorgd dat ik mij geen zorgen hoefde te maken
over de kinderen en het thuisfront gedurende het
festival.
Er waren organisatorisch wat schoonheidsfouten,
maar daaruit kunnen wij leren om het de volgende
keer nog beter te doen. Ik hoop dat bij het volgende
KJS Youth Festival zich meer vrijwilligers zullen
opgeven vanuit de parochies om dit mooi initiatief
te ondersteunen. Het KJS Youth Festival was
voor mij een mooie vorm van evangelisatie onder
jongeren om hun bekend te maken met de vele
“rijkdommen” van het Rooms Katholiek-geloof en
vooral hun enthousiast te maken voor God; we
dienen een Levende God.

‘Quo Vadis, Quo Vadis, Pe ye go?

Het meest heeft de uitstelling van het Allerheiligste
en de nachtwake een diep en blijvende
indruk gemaakt op de jongeren. De speciale
ontmoeting met Jezus en Zijn intieme aanraking
in het Allerheiligste was een unieke moment van
volledige overgave voor vele jongeren. Ik kan
het gevoel dat ik heb gehad niet woorden uit te
drukken zuster, waren de reacties.
Jammer dat er geen priesters waren voor de biecht
want de behoefte was op dat moment erg groot.
Sport in het geheel mocht niet ontbreken. ‘Ik heb
een vraag. Zullen we vandaag niet sporten,’ vroeg
ik na de sessies, ‘dan kunnen jullie even uitrusten
voor de processie. Nee, nee, nee, voor sport zijn we
niet moe, was het antwoord lachend. ‘Hai baya, ik
weet echt niet wat deze jongeren willen.’
Missie op de laatste dag
De oproep van de Paus Franciscus om missionaire
leerlingen te zijn is een bevel naar alle gelovigen
toe, dus ook voor de jongeren. Jongeren moeten
leren dat ze ook geroepen zijn om op missie
gaan. Het KJS Youth Festival bood een unieke
gelegenheid om jongeren erop uit te sturen naar
missie, om hun geloof in praktijk te zetten.
Het doorbreken van een silomentaliteit en
-benadering in ons bisdom is echter een hele
grote uitdaging. Silobenadering in de pastorale
bediening als verwoord in de pastorale brief over
communicatie ‘New Ways of Being Church in a
Digital Milieu’, houdt in dat we vasthouden aan
onze eigen groep en bediening en niet openstaan
om met anderen samen te werken.
De reactie van enkele parochies en werkgroepen
deed me terug denken aan deze mentalitiet die
duidelijk zichtbaar is in vele groepen in ons
bisdom. De reacties waren onder meer: ‘we doen
onze eigen kamp met onze jongeren, dus we komen

niet. Het is geen goed idee om ziekenhuizen te
bezoeken want de privacy van de zieken wordt
aangetast als vele jongeren er naar toe gaan’.
Lord Jesus have mercy. In al mijn ervaring over
de afgelopen 10 jaren van missiewerken heb ik
nog nooit van zoiets gehoord. Zieken zijn juist
blij wanneer ze bezoek ontvangen en bemoedigd
worden in hun lijden.
Deze silomentaliteit moet doorbroken worden
door een integrale pastorale benadering waarbij
collaboratie en samenwerking centraal staan voor
het bereiken van een gemeenschappelijk doel met
beperkte middelen waarover we beschikken in
het bisdom. Desondanks was de missie van de
jongeren met een woord gezegd machtig. Steeds
weer hoorde je: wanneer komen jullie weer?
Komen jullie weer voor Kerst? De jongeren waren
diep geraakt alsook de zieken en seniorenburgers.
Vooral de direktie van Huize Betheljada was diep
onder de indruk van het initiatief. De instellingen
die hun medewerking hebben verleend voor de
missionaire activiteiten van de jongeren zijn:
‘s Lands Hospitaal, St.-Vincentius Ziekenhuis,
Huize Emma, Fatima Oord, Huize Betheljada,
Majella en Stichting Samen Delen. De missionaire
activiteiten zal een blijvende herinnering zijn in de
geloofsbelevenis van de jongeren. De missie hield

in helpen waar nodig in de instellingen, luisteren
als iemand iets te vertellen heeft, zingen, bidden en
de bewoners motiveren waar nodig.
Enkele reacties van zieken in het St.-Vincentius
ziekenhuis: komen jullie volgend week terug? Blijf
voor me bidden. Ik zal het gebed dat u me gegeven
hebt, elke dag bidden. De seniorenburgers waren
blij dat ze een gesprek konden aangaan en samen
konden zijn met de jongeren. Een seniorenburger
gaf het advies om het volgend gebed elke dag
te bidden: ‘Goede God: ik vraag u voor wijsheid
en inzicht, kracht en sterkte en liefde voor Gods
Heilige Naam. Amen.’
Dankbetuiging
Namens alle participerende jongeren bedank
ik bisschop Mgr. Karel Choennie, de priesters
Esteban Kross, Kumar Irudayasamy en Kenneth
Vigelandzoon, en diaken Guillaume Woei A
Jin, alle leden van de stuurgroep van KJS, de
medewerkers van Dienst GCC, presentatoren
van de verschillende thema’s en workshops, de
verschillende standhouders van de minibeurs, alle
gulle donateurs en vrijwilligers die een geweldige
bijdrage hebben geleverd voor het welslagen van
deze jongerenactiviteit.
Jongeren ook bedankt. Zonder jullie zou er geen
youth festival zijn. Youth get ready, it will be more
fun with the Lord Jesus in 2020. Moge God ons
allen zegenen en de woorden van ons themalied
een blijvende bemoediging zijn als we samen
zingen:
Begi Masra Gado
F’ sor’ yu pe fu go
Leys’ yu bijbel ibri dey
fu sabi pe fu waka.
Quo Vadis, Quo Vadis, Pe ye go
Quo Vadis, Quo Vadis, Mi sa Go!
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Als een beter mens teruggegaan naar huis
Enkele deelnemers aan het KJS Youth Festival 2018 hebben hier kort hun ervaring opgeschreven.
U bent Heer

Het KJS Youth Festival is voor mij een hele mooie
ervaring geweest. Meer nog omdat ik in eigen land
met zoveel jongeren een doel voor ogen had en dat
is ons geloof vieren en beleven. Natuurlijk zat het
festival vol mooie en bemoedigende momenten
maar het moment waar ik na het festival nog dagen
aan dacht was de stilte tijdens het binnenhalen van
het Allerheiligste. Alle jongeren knielden voorover;
de stenen vloer heeft de jongeren niet ervan
weerhouden om te knielen in aanbidding voor de
Heer. Op dat moment kon ik ervaren ‘Lord you are
the most Highest One’ en begrijpen dat elke knie
zal buigen en elke tong zal belijden: U bent Heer.
Imara Vliet

I have learned a lot

Een eer om mee te doen
Ik vond het een eer om mee te doen aan dit KJS
Youth Festival. Ik heb genoten en heb nieuwe
vrienden gemaakt. In het begin was ik wel erg
gedemotiveerd. Ik was teleurgesteld dat we met
grote kinderen te doen hadden en ze deden net
kinderen die de 1e fase van verliefdheid bereikt
hadden. Voor de rest geef ik mee dat als er niet
genoeg slaapplek is, dat we dan niet teveel
kinderen nemen. Ik weet dat jullie iedereen een
kans wil geven maar lukt het niet dan niet. En
uuhmmmm, wat kleding betreft vind ik dat jullie
strenger moeten worden. NETTE KLEDING en dan
moet dat het zijn. Voor de rest was het goed.

Een voor een geraakt

Shanelfa Fenno

Teken van liefde
Het bezoeken van Huize Betheljada tijdens het
weekend van het KJS Youth Festival sprak mij het
meest aan. Omdat ik daar mocht zien hoe gezegend
wij zijn en toch zijn wij soms heel ondankbaar en
nooit tevreden. Daar kwam ik kinderen tegen die
zwaar gehandicapt zijn en toch gelukkig zijn. Het
zien van deze kinderen leerde mij te beseffen dat
ik altijd tevreden en dankbaar mag/moet zijn met
wat ik heb en het goede dat men voor mij wilt doen
of doet. God heeft met elk van ons een plan, dus
ik geloof ook dat God een plan met hun heeft. We
zijn allemaal heel bijzonder in Gods ogen, maar
deze kinderen zijn voor mij extra bijzonder in Gods
ogen. Omdat zij anderen kunnen laten beseffen
dat we altijd goed met elkaar moeten leven en
natuurlijk dankbaar en tevreden moeten zijn. Deze
kinderen zijn voor mij een teken van liefde! Ik ben
heel blij en dankbaar dat KJS met zo'n idee kwam.
Alle eer en glorie aan de Heer.

Dag1 ging over de natuur: nooit gedacht dat er per
5 seconden zoveel(een voetbalveld) wordt ontbost
in ons gemeenschappelijk huis. Dag 2 ging over
waarheen met mezelf (studie/baan): een duidelijke
presentatie met als voorbeeld een schilderij met
één hand en vijf vingers. Ze zijn niet even lang,
maar ze zijn allen hetzelfde. Het belangrijkste
voor mij op dag 3 was de nachtwake: in een kapel,
een rustige plek waar de Heilige Geest spreekt
tot ons. De tranen rollen over onze wangen want
het heeft ons één voor één geraakt. Op dag 4
gingen wij op ziekenbezoek in Huize Betheljada.
De andere kant van de wereld, jonge mensen met
meervoudige beperkingen, anderen die lijden.
Hartverscheurend! Wij zijn gezond en gezegend.
Hier ging zoveel gevoelens van medelijden in me
om.

Jenella Berrenstein
The KJS Youth Festival was organized for young
people to live their faith with passion in prayer, to
adopt a life attitude of mercy, commitment to the
family and to bring together the Catholic youth
who want to do something more with faith. It was
divided into: where to go with nature, where to
go with yourself, where to go with your faith and
where to go with others?
I have learned to protect our forest and nature,
that destroying nature is not good for humans and
animals. In discussing where to go with yourself,
I learned that you must be sure which choice you
make in life. I have learned where you can go with
your faith and also learned the five proofs of God.
Finally I learned that you must help your loved
ones, be forgiving and be kind to others. There
was also a Cultural Talent Show where each parish
could present singing/dancing or something else
and also workshops.
Jerry Joseph

Appreciate what I have
So how I have experienced the KJS Youth Festival
was interesting. The activities were fun to
participate in except for sport. The food could
be better. What I enjoyed the most was the
nachtwake. It kept me peaceful at night. I also
enjoyed helping the handicapped people. In this
I learned to appreciate what I have and to use
correctly. Therefore it was a great accommodation.
I would also like to thank Richardo for looking out
for me and Jerry.
Shone Mendis

Lichamelijke en geestelijke barmhartigheid

Gwen Moestro
Aanraking van de Heer

Ik heb er voor gekozen om naar het KJS Youth
Festival te komen en ik heb gezien en ervaren de
goede keuze die ik heb gemaakt. Omdat ik heb
geleerd hoe ik mezelf moet leren kennen. God is
de eerste die me heeft lief gehad en ik ben Hem
dankbaar daarvoor.Hij is mijn eerste liefde. Ik heb
ook geleerd hoe mijn naaste lief te hebben, door
barmhartigheid te tonen, de lichaamlijke en de
geestelijke barmhartigheid. Ik zal dit meenemen
zodat mijn geloof sterker kan worden. Ik zal het
bidden serieuzer aanpakken en ik zal ook mijn
medemensen begeleiden en motiveren met wat ik
hier heb geleerd. Volgend jaar doe ik zeker weer
mee. Het was top! Hoe zal men aan mij zien dat ik
na dit festival veranderd ben? Ik zal mensen meer
gaan motiveren, want dat deed ik niet graag, dat ik
over m’n geloof ga praten met anderen. We hebben
zieken bezocht, ik zal dat ook meer gaan doen, ik
hou ervan. En meer gaan bidden, bidden helpt echt!
Tiara Misidjan

Ik, Maurizio, vond het KJS Youth Festival heel
goed en leerrijk. Het heeft me geloof verdiept.
Ik vond het leerrijk. De aanraking van de Heer
was duidelijk te voelen bij de nachtwake en dit
heeft me dichter bij de Heer gebracht. Het heeft
me heel goed gedaan en ben als een beter mens
teruggegaan naar huis. Wat ik heb geleerd zal
ik ook proberen uit te dragen in mijn verdere
leven. Ik hoop dat het KJS Youth Festival elk jaar
gehouden wordt en dat er meer jongeren meedoen.
Maurizio Paujali
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Geduld, geloof en liefde voor mijn naasten

Door Cheniva Coutinho

Door Linga Nigell
Meer dan verwacht
Toen ik de melding kreeg van dit KJS Youth Festival
kwamen er zoveel dingen in me op zoals afzeggen,
met vriendin komen, anderen benaderen om mee
te doen, twijfels van 'moet ik wel gaan of niet,
waarom zeg ik dit niet gewoon af’ en al dat soort
dingen. Maar ergens diep in mij WIST ik dat dit een
kans was om De Heer toe te laten in mijn leven.
Om eerlijk te zijn, ik ben wel een gelovige maar
het lukt niet altijd om een voorbeeld te zijn. Ik had
zoveel twijfels over dit festival, maar toch heb
ik ervoor gekozen om deel te nemen. Ondanks
anderen van mijn parochie hadden afgezegd. Ik
wist niet wat ik zou meemaken, maar ik kwam
toch. Ik wist niet eens hoe het programma eruit
zag, maar ik wist wel ergens in mij dat ik dit
nodig had. Ik had helemaal geen idee van hoeveel
jongeren er daar aanwezig zouden zijn; meer dan
ik verwacht had. Daar aangekomen op de plek
van het KJS Youth Festival zag ik tal van jongeren,
bekenden, onbekenden, familieleden die ik zelfs
niet kende en een heleboel mensen met manieren
waar ik nooit over gedroomd had, ze waren zo
lief tegen me. Ik kon mijn oren niet geloven. Niet
allemaal natuurlijk, maar de meeste jongeren
die tot mij spraken hadden op een soort manier
respect voor me en ik ook voor hun.
De eerste dag
Toen ik daar op Asewa Otono aankwam omstreeks
16:15, ben ik gelijk gaan aanmelden voor mijn trui
enzo, voordat ik naar het internaat ging om een
slaapplek te bezetten. Na de dienst moesten we
allemaal naar ons slaapplek en daar zag ik dat mijn
tas van daar was weggehaald en was gezet op een
tafel. Dat bed waarop ik zou slapen was bezet met
de spullen van iemand anders. Ik dacht van wat als
ik ook hetzelfde doe met deze persoon, want deze is
mijn slaapplaats. Daarna dacht ik van 'nee, je moet
geen kwaad met kwaad vergelden’. Zo ben ik naar
een van de leden van de stuurgroep gestapt om mijn
klacht te doen. En toen heb ik een andere slaapplek
gevonden. Om eerlijk te zijn was ik even boos, maar
daarna begon ik mezelf belachelijk te vinden omdat
ik wist dat boosheid daar niet van toepassing was,
daarom had ik besloten om een verstandig besluit
te nemen want elke stap heeft een gevolg. Ik begon
me daarna thuis te voelen en normaal te worden en
voordat ik het zelf wist was ik blij en opgelucht. Ik
heb de eerste avond moeilijk kunnen slapen maar het
lukte me wel om te wennen.

De tweede dag
Om 5 uur ‘s morgens ging de bel om wakker te
worden. Ik werd wakker en voelde me uitgerust en ik
dankte God dat Hij me bij stond en had gezegend. We
moesten 6:30 uur onder de tent zijn en zo gebeurde
dat want de dienst zou 7 uur beginnen; ik had er geen
moeite mee. Ik vond het leuk om ‘s morgens wakker
gemaakt te worden en dan nog op tijd te eten, prima.
De lezingen en "the talks" lieten mij steeds meer
beseffen waarom en waarvoor ik daar was gekomen.
Steeds werd het woord "openstellen" herhaald. Ik
was iemand die veel twijfels in me had; nu niet meer.
Ik leerde steeds hoe belangrijk het is om God te
dienen, hoe belangrijk het is om te bidden, waarom
goede vrienden belangrijk zijn en waarom ik God
moet dienen als Heer en God. De eerste talk heeft
mijn hart geraakt waardoor ik mezelf helemaal heb
opengesteld voor God en voor de volgende talks. De
middagmaaltijd was heerlijk en ik dank God dat we te
eten kregen gedurende de dagen die we daar waren.
Het was leuk om zoveel jongeren op een plek te zien
met een doel: zich openstellen voor de Heer en Hem
aannemen en aanbidden.

Quo Vadis; een gedicht!
Het Youth festival 2018 was voor mij een
geweldige ervaring. Ik heb daarom van alles
wat mij het meest heeft aangesproken een
gedicht geschreven.
Quo Vadis?

De derde dag
Ik kreeg het gevoel dat dit de belangrijkste dag
is waarop wij allemaal gewacht hebben. Van de
processie heb ik gezien en geleerd hoe belangrijk het
Mariagebed is en hoe belangrijk het is om haar om
hulp te vragen. Op zaterdag was De Heer Jezus zelf
in ons midden gekomen. Ik heb het zelf meegemaakt.
Het was de eerste keer. Ik voelde me anders; ik voelde
mij lichter worden, ik kreeg geen honger of slaap
of dorst, maar door dat gevoel moest ik constant
drinken; 3x achter elkaar omdat ik me niet normaal
voelde. Ik voelde mezelf lichter worden maar op
hetzelfde ogenblik voelde ik mij ook zo zwaar alsof ik
gelijk zou vallen als ik een verkeerde beweging met
mijn hoofd maak want dat was het zwaarst. Daarna
kwam ik tot rust en ben ik in slaap gevallen.
Ik was als enigste van mijn parochie dus kon ik
mij gemakkelijk inschuiven in een van de andere
parochies om naar de kapel te gaan. Wij waren 3
uur ‘s morgens aan de beurt. Toen ik naar binnen
stapte voelde ik iets alsof ik al mijn lasten buiten heb
gelaten. Ik voelde mij bevrijd en ik kwam tot rust
toen ik van de kapel liep naar achteren om te gaan
slapen. Ik ben niet gelijk in slaap gevallen maar het
heeft geen uur geduurd. En toen was ik opgelucht dus
viel ik sowieso in slaap.
Dag vier, zondag
Op die dag heb ik gezien hoe bijzonder wij (jongeren
van het festival) zijn. Ik ben ergens gegaan naar een
tehuis waar ik gezien heb dat het leven niet even
gemakkelijk voor een ieder is. Ik heb geleerd een

Waar ga je heen?
Waar ga je heen met je zelf , je studie, je baan?
Het antwoord op deze vragen krijg je pas als
jij weet wie je bent.
Maak de juiste keus, want elke keus heeft een
consequentie.
Waar ga je heen ?
Waar ga je heen met je geloof?
Je bent uniek !
Onderneem stappen! Want niemand kan jezus
volgen door stilzitten.
Waar ga je heen?
Waar ga je heen met anderen?
Wie is je naaste?
En wie ben jij voor je naaste ?
Ben je de rover die de ander berooft van
blijdschap?
Of wil jij er zijn om voor blijdschap te zorgen .
Quo Vadis ? Waar ga je heen ? Pe je go?

ander niet te beledigen opdat ik niet beledigd ga
worden. Het is niet goed om te klagen als je weet
dat God jou zegent en beschermt. Bepaalde mensen
klagen van hoe slecht het met ze gaat maar ze weten
niet dat er mensen zijn die niet eens kunnen lopen,
praten en zichzelf voeden. Ik heb geleerd om te delen
wat ik heb met anderen. Ik heb geleerd dat ik anderen
moet behandelen zoals ik behandeld wil worden. Ik
heb gezien hoe pijnlijk het is om eten weg te gooien.
Ik heb gezien hoe hard het is om niet in staat te zijn
om jouw eigen dingen te doen. Wat ik het meest
geleerd heb zijn deze drie dingen: geduld, geloof, en
liefde voor mijn naasten. I wish you a blessed day.

Hard werken aan de geestelijke opvoeding en groei
Door Yolanda Debs

Voldaan gevoel
Lectio Divina is eenvoudig gezegd: lezen, overwegen
en bidden. Het doel hiervan is om God te ontmoeten
en hem toe te laten ons leven te veranderen opdat wij
meer op hem mogen gelijken door het werk van de
Heilige Geest. Ik mocht meehelpen in de workshop
Lectio Divina en was ingeroosterd voor een sessie
van 10.20-11.00 uur. Ik verliet het KJS Youth Festival
echter pas tegen 18.00 uur met een voldaan gevoel.
Het was een mooie ervaring om met de jeugd bezig
te zijn. Voorafgegaan aan iedere sessie vond er een
presentatie plaats. Na de presentatie werden de
groepen gesplitst in drie of vier kleinere groepen.
Ik mocht een kleinere groep leiden conform de “7
stappen methode”. De Evangelielezing uit Marcus
7,31-37 werd tot drie keren toe gelezen. Daarna

mocht elk kind aangeven welk woord of welke vers
hem of haar het meest aansprak. Ik kreeg hele mooie
reacties en interessante vragen hierop. Ondanks
Lectio Divina geen Bijbelstudie is, heb ik wel de
vragen beantwoord.

Kinderen kennen de bijbel niet
Wat mij opviel is dat vers 36 veel kinderen raakte.
“Hij gebood hun om het aan niemand te zeggen”.
Verbaasd reageerden de kinderen als volgt: “Oh,
het gaat dus om een geheim. Dus als ik iemand een
geheimpje toevertrouw mag die persoon het aan
niemand vertellen.” Ik vond dit mooi om te horen
en het deed ook wat met mij. Ik voelde goed aan dat
kinderen aandacht, liefde en geborgenheid willen.
Bij elke workshop ervoer ik enthousiasme,
spontaniteit en oprechte belangstelling voor het
woord van God. Wat ik wel merkte en best wel
jammer vond, is het feit dat de kinderen de bijbel
niet lezen en daardoor de bijbel niet kennen. Dat
komt doordat de kinderen zondags niet naar de
kerk gaan en zij de orde van de dienst niet kennen.
Geconcludeerd mag worden dat alle sessies succesvol
zijn geweest. Maar er moet nog hard gewerkt worden
aan de geestelijke opvoeding en groei van het kind
zowel thuis, op school en in de kerk. But we go for
it!!!!

Omhoog ... wijzer in geloof en leven!

