Geloven Gaat Verder

Getuigenissen van mensen
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!

Pr. Erik Galle
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GOD EN MENS VRIJ MAKEN
Het gesprek als weg

donderdag 23 februari 2017


Br. Bart Verhack
DE WEG NAAR BINNEN
Een lezing van de parabel
van de barmhartige Samaritaan

donderdag 23 maart 2017


Katherine Stubbe
GOD IS LIEFDE!
Gods genadegaven zijn rijk en verscheiden

donderdag 27 april 2017


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
23 februari 2017
Priester, psychotherapeut
en auteur
ERIK GALLE

Erik Galle is geboren in 1963 in Opwijk. Hij liep humaniora in het Ascanuscollege te Asse. Daarna studeerde hij morele en religieuze wetenschappen en toegepaste theologie aan de KULeuven en volgde een
opleiding tot psychotherapeut. Hij was twee jaar werkzaam in Brazilië in een communicatiecentrum. In
1990 werd hij priester gewijd en is verbonden aan het
aartsbisdom. Hij werkte geruime tijd voor Braambos
als TV-redacteur. Momenteel werkt hij als redacteur
bij de Uitgeverij Halewijn. Hij schreef verscheidene
boeken waarin hij de moderne cultuur analyseert in
combinatie met het zoeken naar de band tussen verinnerlijking en menselijke groei: Hij peilt naar het wezenlijke van het christelijke geloof.
Enkele titels:
“Ik ben een pelgrim die de stilte als bestemming heeft.
Gebeden uit het hart”
“De mythe van de ik-dentiteit” (red.)
“Kruisdragers genoeg vandaag” (Kruiswegbrochure
2017)
‘Als het andere in het eigene komt, dan wordt het
eigene anders. En als het eigene in het andere
komt, dan wordt het andere eigen.’
‘Stel dat God nu eens geen projectie is of geen
gatenvuller, geen oplossing voor watjes. Stel dat
God niet samen te vatten valt in doctrines, noch in
regeltjes…’
“Ik wil je aan iemand voorstellen”, zei God. “Het is
de stilte, ik houd heel veel van haar.”

GOD EN MENS VRIJ MAKEN
HET GESPREK ALS WEG

GAAT
23 maart 2017
Prior
Fraternité de Tibériade
BART VERHACK

Broeder Bart werd geboren in Kessel-Lo, en trad in
1999 toe tot de fraterniteit van de Tibériade, na zijn
studies godsdienstwetenschappen aan de Katholieke
Universiteit in Leuven. In 2005 legde hij zijn eeuwige
geloften af en in 2007 werd hij tot priester gewijd. Hij
was de voorbije vijf jaar al de rechterhand van de
stichter en nam als prior de leiding van de gemeenschap over, toen broeder Marc Piret in april zijn terugtreden als prior aankondigde.
De Tibériade-gemeenschap telt in zijn verschillende
vestigingen een veertigtal jonge broeders en zusters,
die kiezen voor een leven van armoede, eenvoud,
gebed en gastvrijheid. Ze heeft naast Lavaux-SainteAnne ook vestigingen in de Congolese stad Kikwit en
het Litouwse Baltrikes.
“De zusters en broeders leven arm en sober, van
hun eigen handenarbeid. Ze proberen broederlijk
met elkaar om te gaan, spenderen veel tijd aan
gebed, bezinning en studie, maar ze zijn ook gastvrij en ontvangen iedereen die hun gemeenschap
wil bezoeken.”
“De gemeenschap is sterk geïnspireerd door de
regel van de Heilige Franciscus en de Weg van de
Liefde van Theresia van Lisieux.”
“Regelmatig trekken enkele zusters en broeders
erop uit om op uitnodiging van parochies, scholen
en andere instellingen een missieweek te houden.”
“Omdat ze zelf jong zijn hebben ze bijzondere
aandacht voor de jeugd en jonge gezinnen”

VERDER
27 april 2017
Apotheker en Godgewijde
KATHERINE STUBBE

Katherine Stubbe is geboren in 1970 in Ingelmunster.
Na haar studies als licentiaat handels- en financiële
wetenschappen keerde ze terug richting geboortedorp
met de bedoeling om mee de apotheek van haar ouders uit te bouwen. Enkele maanden later besliste ze
om zelf de apotheekstudies aan te vatten. Deze volgde ze in de VUB in Brussel. Deze omgeving daagde
haar uit om na te gaan welke plaats geloof in haar
leven kreeg. Hoewel gelovig opgevoed, kwam haar
roeping in het laatste jaar apotheek toch nog totaal
onverwacht. De vraag rees hoe dit te combineren?
Twee studies rijker en een roeping, ... : het werd een
ware zoektocht om dit alles een plaats te kunnen
geven. Ze groeide in haar geloof via de St Michielsbeweging in Kortrijk, waar ze samen met andere jongeren verder haar relatie met God mocht ontdekken. Die
relatie werd zo persoonlijk dat haar duidelijk werd dat
het geen keuze moest zijn van of ... of maar een keuze van en ... en. Gods Liefde was zo vervullend dat
ze niet anders kon dan er ten volle JA op zeggen,
oorspronkelijk niet als publiek engagement maar wel
steeds getuigend van daaruit, haar vertrekpunt. Op 4
september 2016 werd ze gewijd tot Godgewijde vrouw
door mgr. De Kesel.
“Op vele wijzen roept God mensen in Zijn dienst.
Hij zegent het verbond van man en vrouw en
maakt het tot een sacrament van Zijn liefde. Anderen roept Hij om ongehuwd voor Zijn rijk te leven
en te ondervinden hoezeer Zijn liefde het hart
vervult van wie Hem boven alles beminnen.”

DE WEG NAAR BINNEN

GOD IS LIEFDE!

EEN LEZING VAN DE PARABEL VAN DE
BARMHARITIGE SAMARITAAN

GODS GENADEGAVEN ZIJN
RIJK EN VERSCHEIDEN

