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Het maatschappelijk, politiek,  

economisch en spiritueel leven 

belicht vanuit een 

authentieke geloofsbeleving. 

Roos Maes 

Thei Noukens 
 

APART EN TOCH SAMEN 

GELOVIG  

IN HET LEVEN STAAN 

Donderdag 14 februari 2008 
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Vicaris Koen Vanhoutte 
 

IK GELOOF DE KERK 

FRAGMENTEN  

UIT EEN BOEIEND AVONTUUR 

Donderdag 13 maart 2008 
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Abt Lode Van Hecke 
 

DOOR JEZUS  

OP SLEEPTOUW GENOMEN 

ERVARING VAN EEN GODZOEKER 

Donderdag 17 april 2008 
 

��� 
 

om 19.30 u. 

Huize Astrid 

Gentstraat 6 

Oostende 
 

Vrijwillige bijdrage is welkom. 

OPZET VAN HET PROJECT 
 

Je kunt op vele wijzen het ge-

loof doorgeven. Een beproefde 

methode is de eigentijdse au-

thentieke getuigenis van ge-

loofsgenoten.  

In de voorbije jaren werden in 

Oostende conferenties georgani-

seerd. Bekende christenen ver-

telden over hun geloof en de da-

gelijkse beleving ervan. Aange-

moedigd door vele positieve re-

acties doen we verder met nieu-

we boeiende sprekers! 
 

HARTELIJK WELKOM! 

Geloven gaat 

verder 
 

Getuigenissen van mensen 
2008 



GAAT 

DOOR JEZUS  

OP SLEEPTOUW GENOMEN 

ERVARING VAN EEN GODZOEKER 

IK GELOOF DE KERK  

 FRAGMENTEN UIT  

EEN BOEIEND AVONTUUR 

APART EN TOCH SAMEN  

GELOVIG  

IN HET LEVEN STAAN! 

Koen Vanhoutte werd geboren op 31 augustus 

1957, groeide op in Moere en liep school aan het 

Onze-Lieve-Vrouwecollege van Gistel en Oost-

ende. Na zijn priesterwijding op 17 juli 1983 

studeerde hij verder in Rome en behaalde er het 

doctoraat in de theologie. Sedert 1985 is Koen 

professor liturgie aan het seminarie te Brugge. In 

2005 werd hij tot bisschoppelijk vicaris voor de 

parochies en de liturgie en in 2006 tot president 

van het seminarie benoemd. Als vicaris leidt hij 

het project ‘Parochieopbouw 2008-2012’. 
 

Ook aan het begin van de 21ste eeuw roept God 

zijn volk bijeen om dienstbaar te zijn in de we-

reld. Hij roept mensen om kring te vormen rond 

de levende Heer Jezus. Zijn evangelie zal geluk-

zoekers blijven boeien als een bron van levens-

wijsheid, zingeving en kracht. Zijn Geest  be-

weegt mensen om te bouwen aan het Rijk van 

vrede, gerechtigheid en liefde. 
 

Deze boeiende opdracht vervullen we in nieuwe 

omstandigheden. In onze samenleving bestaan er 

heel wat levensbeschouwingen naast elkaar en 

onze tijdgenoten maken er graag vrij hun eigen 

keuze. Er leeft ook interesse voor religie en spi-

ritualiteit. De Heer verwacht dat wij - in respect 

voor andere overtuigingen  - bewogen getuigen 

van zijn blijde boodschap worden. Meer dan we 

vermoeden is er in onze wereld ruimte voor een 

kerk die fris en krachtig leeft in de geest van het 

evangelie. 

Roos Maes (Brugge 1953) en Thei Noukens 

(Maaseik 1950) zijn gehuwd, ouders van twee 

volwassen zonen en wonen in Leuven. 
 

Roos werkt momenteel als algemeen pastor in 

KAV. Voorheen was ze pastor aan de Universi-

taire Parochie van Leuven, stafmedewerker bij 

Broederlijk Delen en diensthoofd animatiepasto-

raal in een rust- en verzorgingstehuis in Bertem. 

Thei is werkzaam binnen UNIZO als educatief 

medewerker. Sinds enkele jaren koos hij bewust 

minder te werken en is nu ook deeltijds huisman. 
 

Beiden zijn opgegroeid in een gewoon Vlaams 

christelijk gezin. Hun studietijd verliep in de 

sfeer van de jaren zestig: maatschappelijk enga-

gement, kritische reflectie, revolterend zoeken 

naar geloof. De grondintuïtie van Taizé, strijd en 

inkeer, vormde de rode draad in hun gezamenlijk 

en toch apart geloofsverhaal. Ze vonden samen 

hun geestelijke thuis in de Universitaire Parochie 

van Leuven waar ze nu nog beiden actief zijn. 

Ze maken deel uit van een soort basisgroep, ‘een 

collectief’, die al 30 jaar maandelijks samen-

komt. 
 
 

Roos en Thei vinden de grondinspiratie voor hun 

leven in het evangelie, in de mensen en in de 

natuur. Ze beleven en voeden hun geloof elk op 

een eigen wijze. Dit verschil in geloven hoeft 

geen beperking te zijn, integendeel, het geeft 

kans tot uitwisseling en wederzijdse verrijking. 

GELOVEN 

14 februari 2008 
 

Roos Maes 

Thei Noukens 

VERDER 

Lode Van Hecke werd aanvang 2007 door de 15 

‘Trappisten’-monniken van Orval tot de 62ste 

abt verkozen. Hij is in 1950 geboren in Roesela-

re, groeide op in een kerkelijk geëngageerd ge-

zin en studeerde er aan het college. Na een jaar 

seminarie in Brugge trok Lode naar Leuven voor 

de kandidaturen wijsbegeerte in het Leo XIII 

seminarie. Gedurende zijn legerdienst was hij 

secretaris van de opperaalmoezenier, de latere 

Mgr. Luystermans. Licentiaatstudies wijsbegeer-

te gingen zijn intrede in Orval in 1975 vooraf. 

Zijn licentie theologie behaalde hij in Leuven 

eind 1988. Hij is een tijdje secretaris geweest 

van de Generaal Abt in Rome. Broeder Lode 

was in Orval novicemeester, cantor, afgevaardig-

de bestuurder van de brouwerij, prior en nu abt. 
 

Voor abt Lode is God bron van echt geluk. Voor 

hem is monnik worden één van de vele manieren 

om zijn doopselgenade te actualiseren. Iedereen 

heeft zijn eigen roeping. Maar het is wel belang-

rijk bewust te worden van die roeping, want de 

vruchtbaarheid van ons leven hangt er van af en 

niet alleen ons persoonlijk geluk. Over die 

vruchtbaarheid gaat het precies. Profeet zijn 

vanuit de profetische dimensie van een monni-

kengemeenschap is een manier om invloed uit te 

oefenen op onze maatschappij. Onze eigen roe-

ping vinden laat ons toe om op een eigen manier 

profeet te zijn en zo onze profetische plaats in te 

nemen. 

17 april 2008 
 

Abt  

Lode Van Hecke 

13 maart 2008 
 

Vicaris 

Koen Vanhoutte 


