Geloven Gaat Verder
OPZET VAN HET PROJECT

Je kunt op vele wijzen het geloof doorgeven. Een beproefde methode is de eigentijdse
authentieke getuigenis van
geloofsgenoten.
‘Geloven Gaat Verder’ is een
conferentiereeks waarin bekende christenen vertellen
over hun geloof en de dagelijkse beleving ervan. Aangemoedigd door vele positieve
reacties doen we voor het zestiende jaar verder met nieuwe
boeiende sprekers!
HARTELIJK WELKOM!

Nikolaas Sintobin s.j.
VERRAST DOOR VREUGDE

Getuigenissen van mensen

2016

God vinden en liefhebben in alle dingen

donderdag 25 februari 2016


Luk Vanmaercke
IDEAAL EN REALITEIT,
EEN SIAMESE TWEELING
Christen zijn in de moderne wereld

donderdag 17 maart 2016


An Depuydt
SPIRITUALITEIT VOOR
RATIONELE MENSEN

Spiritualiteit, een weg naar God in ons

donderdag 28 april 2016


Initiatief van het decanaat Oostende
Inrichtend Comité :
Dekenijstraat 10, 8400 Oostende
059 70 37 97 — 059 70 90 90
h-debeuckelaere@scarlet.be
www.gelovengaatverder.be

om 19.30 uur
Huize Astrid
Gentstraat 6
Oostende
Vrijwillige bijdrage is welkom.

Authentieke geloofsbeleving in
maatschappelijk, politiek,
economisch, cultureel en
religieus engagement.

GELOVEN

GAAT

VERDER

25 februari 2016

17 maart 2016

28 april 2016

Jezuïet en
internetpastor

Hoofdredacteur
KERK&leven

Moeder, leerkracht fysica
en auteur

NIKOLAAS SINTOBIN

LUK VANMAERCKE

AN DEPUYDT

Nikolaas Sintobin is geboren in 1962. Hij deed zijn
humaniora studies aan het Sint-Barbaracollege te
Gent. Zijn universitaire studies deed hij aan de UGent
en de KU LEUVEN: rechten, criminologie, financiële
economie en notariaat. Deze studies brachten hem
tot wetenschappelijk medewerker aan de rechtsfaculteit van de KU Leuven en later tot advocaat.
In september 1989 treedt hij in bij de jezuïeten. Hij
studeert filosofie en theologie in Parijs, loopt er 2 jaar
voltijdse stage aan het jezuïetencollege en werkt er
met clochards. Hij keert in 1999 naar België terug en
wordt in hetzelfde jaar priester gewijd.
Hij is een tijdje leraar, staat ook in voor het vormingswerk aan de jezuïetencolleges op het raakvlak tussen
pedagogie en spiritualiteit, voor geestelijk begeleidingswerk vertrekkende van de Geestelijke Oefeningen van Ignatius. Zijn laatste vormingsjaar als jezuïet
was in Chili en bestond uit een combinatie van stages
(o.a. bij drugsverslaafden) en studie.
Sedert 2009 is hij internetpastor, vanaf september
2013 in Amsterdam, webmaster van meerdere ignatiaans geïnspireerde websites (o.a. www.jezuiten.org)
en een actief blogger.
“God vinden en dienen in alle dingen"
“Niemand is veroordeeld tot middelmatigheid”
"De taal die God spreekt is die van de ervaring
van de mens"
“De ignatiaanse spiritualiteit is mijn leesbril om in
het Evangelie en de cultuur het leven van God op
het spoor te komen”

VERRAST DOOR VREUGDE
GOD VINDEN EN LIEFHEBBEN
IN ALLE DINGEN

Luk Vanmaercke is geboren in 1968 in Oudenaarde,
gehuwd met Evelyne Sauvage. Het echtpaar heeft
een zoon en een dochter. Luk liep humaniora studies
aan het OLV-college in Oudenaarde, politieke wetenschappen aan de KU Leuven en internationale betrekkingen aan de UCL. Hij was jarenlang directeur communicatie van CD&V en in die functie woordvoerder
van kopstukken van de partij. Hij schreef speeches,
columns, opiniestukken en interviews. Meest recent
was hij communicatie adviseur van Europees Commissaris Marianne Thyssen en CD&V voorzitter Wouter Beke. Sinds eind mei 2015 volgde hij Bert
Claerhout op als hoofdredacteur van KERK&leven.
Vijftien jaar jeugdbeweging speelde een belangrijke
rol in zijn leven. Luk geeft al negentien jaar enthousiast vormselcatechese in de parochie Vlierbeek
(Kessel-Lo) waar hij met zijn gezin woont. Zijn vrijwilligerswerk situeert zich verder ook bij mensen met een
beperking. Luk is een liefhebber van wijn, gastronomie en reizen.

An Depuydt is geboren in 1971 in Ieper. Gehuwd en
moeder van Jarno, Tibo en Mila. Doorliep het secundair onderwijs in het lyceum OLV Ter Nieuwe Plant in
Ieper. Vanaf 1989 sloeg An de wetenschappelijke
richting in aan de KU Leuven. Licentiaat natuurkunde
in 1994, doctor in de fysica in 2000, tussendoor een
baccalaureaat in de filosofie. Haar professionele loopbaan startte als assistent in het laboratorium voor
Vastestoffysica en Magnetisme aan de KU Leuven.
Vanaf 2002 is An leerkracht fysica in het Sint-UrsulaInstituut te OLV-Waver. An werd niet gelovig opgevoed. Vanuit haar persoonlijke zoektocht kwam ze tot
meditatie, spiritualiteit en geloof en ontdekte hoe deze
behulpzaam kunnen zijn o.a. bij autisme en relatieproblemen. Ze schreef hierover in haar boekje Spiritualiteit voor rationele mensen (Averbode 2015), met de
hoop bij de lezer een hernieuwde nieuwsgierigheid te
wekken voor spirituele ontwikkeling en voor wat ons
christelijk erfgoed daarbij te bieden heeft. Sedert september 2015 volgt An de opleiding tot pastor.

"Je kunt geen christen zijn wanneer je niet in God
gelooft, maar evenmin wanneer je niet in je medemens gelooft."
"Een Kerk die nutteloze ballast overboord durft te
gooien en zonder complexen op de essentie focust – de liefde voor God en voor de medemens –
kan en zal vele jonge mensen in het hart raken."
"De grootste bedreiging voor het christendom in
de westerse wereld is niet de secularisering, maar
de identiteitsschaamte."

“Als onze spirituele ontwikkeling zwak is, neemt
ons ego de overhand en zal het er alles aan doen
om die situatie te behouden.”
“Spirituele ontwikkeling zorgt ervoor dat ons ego
liefdevol weer op zijn plaats gezet wordt en dat
onze kern de leiding heeft over onze acties en
reacties. Die kern laat ons vertrouwen, liefde en
verbondenheid ervaren, of is, in christelijke termen, het stukje God dat we allemaal in ons dragen.”

IDEAAL EN REALITEIT,
EEN SIAMESE TWEELING

SPIRITUALITEIT
VOOR RATIONELE MENSEN

CHRISTEN ZIJN IN DE MODERNE WERELD

SPIRITUALITEIT, EEN WEG NAAR GOD IN ONS

