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om 19.30 u. 
Huize Astrid 
Gentstraat 6 

Oostende 
Inkom gratis. 

Vrijwillige bijdrage is welkom. 

Een initiatief van de Dekenij Oostende 
Inrichtend Comité Geloven gaat verder 
Gentstraat 3, 8400 Oostende 
059/514656 — 059/703797 
h-debeuckelaere@tiscalinet.be  
Bezorg je adres/e-mail als je in de toekomst  
onze info persoonlijk wenst te ontvangen. 

OPZET VAN HET PROJECT 
 

Je kunt op vele wijzen het geloof 
doorgeven. Een beproefde metho-
de is de eigentijdse authentieke 
getuigenis van geloofsgenoten.  
In de voorbije jaren werden in 
Oostende conferenties georgani-
seerd. Bekende christenen vertel-
den over hun geloof en de dage-
lijkse beleving ervan. Aangemoe-
digd door vele positieve reacties 
doen we verder met nieuwe boei-
ende sprekers! 
 

HARTELIJK WELKOM! 

het maatschappelijk, politiek,  
economisch en spiritueel leven 

belicht vanuit een 
authentieke geloofsbeleving. 

Geloven gaat 
verder 

 

Getuigenissen van mensen 
2006 

 



VERDER GAAT 

Jean-Paul (1955) en Christine (1955) wonen in 
Aalst en hebben twee dochters. Jean-Paul is 25 
jaar godsdienstleraar geweest in het Sint-
Maartensinstituut en is momenteel algemeen 
pastor van het ACW. Hij is bezieler van het de-
kenaal spiritualiteithuis Emmaüs. Christine is 
meer dan twintig jaar godsdienstlerares geweest 
bij de Dames van Maria en is er nu directrice. 
Beiden hebben doorheen de jaren artikels ge-
schreven in talrijke catechetische en pastoraal-
theologische tijdschriften. 
 

Voor hen is met mensen op stap gaan, ontdekken 
dat ze ontvankelijk blijven voor troost en 
schoonheid, bezinning en waarden. 
 

Het diepere gesprek met jongeren en volwasse-
nen leert tegelijk dat we een religieuze taal moe-
ten leren spreken die hun - innerlijke - wereld in 
beweging kan brengen. Het doorgeven van chris-
telijke spiritualiteit is: de diepte van mensen op-
zoeken en ‘Woorden’ van leven strooien op de 
bodem van hun hart en ziel opdat ze vroeg of laat  
tot waarden zouden kunnen worden. 
Op diverse wijze hebben zij dat allebei op eigen 
wijze nagestreefd. Nog steeds zijn zij met jonge 
mensen onderweg: wandelend, luisterend, vragen  
stellend, nu en dan een moment van bezinning en 
symboliek inlassend, steeds met de zorg om 
mensen weer door de wereld te laten trekken. 

GELOVEN 

VAN CHRISTUS ZIJN 
EEN LEVENSLANGE UITDAGING! 

MUZIEK EN STILTE. WEGEN NAAR GOD 
 HARMONIE IN ZIJN EN DOEN 

MET WOORDEN WONDEREN DOEN 
MENSEN DIEPGANG AANREIKEN 

Kamiel en Agnes wonen in Grimbergen en heb-
ben vier kinderen. Kamiel kreeg zijn muzikale 
opleiding bij Flor Peeters, Marinus De Jong, Ju-
les Van Nuffel en Prosper Van Eeckhaute. Aan 
het Koninklijk Muziekconservatorium van Ant-
werpen behaalde hij het hoger diploma orgel met 
de grootste onderscheiding. Op 22 jarige leeftijd 
werd hij benoemd tot organist van de Sint Salva-
torkathedraal te Brugge. Hij was lange tijd direc-
teur van het Koninklijk Conservatorium te Brus-
sel. Hij leidde talrijke organisten op, gaf concer-
ten en cursussen in alle continenten. Thans is hij 
organist aan de abdijkerk te Grimbergen. 
Hij is de eerste musicus die de Prijs van de 
Vlaamse Gemeenschap ontving (1988). Paus 
Johannes Paulus II benoemde hem tot Ridder in 
de Orde van de Heilige Gregorius (1999). 
Agnes nam jarenlang het impresariaat en het 
secretariaat van haar man waar en assisteerde 
hem op vele concerten. 
In 1987 vormde zij met enkele geestesgenoten 
een meditatiegroep die in de praktijk en de geest 
aansloot bij de Wereldgemeenschap voor Medi-
tatie in de Christelijke Traditie. Agnes leidt thans 
het Centrum dat vanuit Grimbergen de meditatie-
praktijk uitdraagt in België en Nederland bij 
middel van een driemaandelijkse Nieuwsbrief, 
introductie -, meditatie - en verdiepingsdagen. 

Manu Van Hecke is op 11 september 1951 gebo-
ren in Sint-Laureins in Oost-Vlaanderen. Na  
studies filosofie aan de KULeuven is hij in 1981 
ingetreden in de Sint-Sixtusabdij te Westvlete-
ren. Hij is er abt verkozen sinds 9 november 
1996 en draagt verantwoordelijkheid over een 
dertigtal “Trappistenmonniken”. 
 

Abt Manu schrijft dat een Cisterciënzerklooster 
een school van liefde is. Jezus is de leermeester 
in de school van het beminnen. In verband met 
het woord liefde valt het woord leermeester en 
het woord school. Dus beminnen moet blijkbaar 
geleerd worden, wij kunnen het niet zomaar, én 
het kan ook geleerd worden. 
 

Een klooster is een soort school waar men dat 
kan leren: een leerschool van liefde. Reeds de 
eerste Cisterciënzermonniken noemden hun 
klooster: een schola caritatis. Er zijn nog veel 
andere leerscholen, de bekendste en meest voor-
komende is het gezin.  
 

De echte liefde onttroont altijd ons kleine ik en 
stelt de ander in het centrum. Daarom willen we 
graag “van Christus zijn” en luisteren naar abt 
Manu hoe we die levenslange uitdaging kunnen 
aangaan. Een levenslange schooltijd! 
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