
 

 

KALENDERS 2022 TE KUST EN TE KEUR 

 

IEDEREEN FEEST! 2022 is de 24ste editie van de unieke jaarkalender met de feest- 
én hoogdagen van de religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen in dit land. 
Een rijk geïllustreerde kalender om je buren, vrienden of collega’s beter te leren 
kennen. Eerste stap om samen te feesten.  

‘Iedereen Feest!’ is meer dan een jaarlijkse muurkalender vol feestdagen. Het is 
een kennismaking met de hoogdagen van verschillende tradities. Sommige van die 
hoogdagen zijn momenten van uitbundig feesten, andere een gelegenheid tot meditatie. 
In een aantal gemeenschappen krijgen de verzoening, het offer of een nederlaag 
verwerken een centrale plaats. Zo herdenken joden tijdens de joodse treurdag de 
vernieling van de tempel in Jeruzalem. Christenen het lijden van Jezus. Moslims de 
dood van de profeet Mohammed. Maar als je de feesten van alle maanden in ‘Iedereen 
Feest’ samen zet, dan zal je opmerken dat de gemeenschappen toch vooral aandacht 
hebben voor vreugdevolle feesten. Feest van Licht. Feesten van Bevrijding.  

‘Iedereen Feest’ geeft niet alleen een overzicht van de concrete en soms wisselende 
data. Dat is wel nodig want sommige feesten krijgen hun datum door het gebruik van 
een andere tijdsrekening.  Zon en maan zijn daarin heel bepalend.  Maar er is meer.  Je 
vindt ook duiding bij het feest.  Samen met de prachtige tekeningen wordt elke kalender 
een naslagwerk en een gids die de weg wijst naar alle gemeenschappen. Het speelt  in 
op de gezonde nieuwsgierigheid om kennis te maken en bruggen te slaan. Iedereen 
Feest 2022 is dé kalender van de feest- én hoogdagen. 

Heb je een vraag over de feesten en gemeenschappen in ons vicariaat? Contacteer: 
vlaamsbrabant@orbitvzw.be 

Wil je een bestelling plaatsen? Ga naar de webshop van www.orbitvzw.be of mail 
naar bestellingen@orbitvzw.be of telefoneer ons 02-5021128. Een kalender kost €12,50 
en is een publicatie van Uitgeverij Pelckmans en ORBITvzw Tekeningen Stéphanin 
Dehenin  

 

 

 



 

 

BOND ZONDER NAAMKALENDERS – een vast waarde! 

De hangkalender is een vaste waarde en vindt zijn weg naar duizenden keuken en 
huiskamers.  Formaat: L 33,6 x B 23,7 cm € 12 

De staankalender doet je dagelijks even stilstaan. Elke dag een verrassende 
dagspreuk en een sprekende foto geven je de kans om na te denken over wat er écht 
toe doet. Formaat: H 10  x L 15 cm € 16 

Voor de scheurkalender bedacht de jonge illustratrice, Femke van Woensel, vrolijke 
illustraties bij zinvolle dagspreuken. Een nieuwe, pittige verpakking en het ideale 
cadeautje voor je vrienden. Formaat: H 18 x B 13 cm € 14 

 

 

Meer info en mogelijkheid tot inkijk en bestellen 

 https://www.bzn.be/nl/zinvol-winkelen/1237/winkel#185  
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