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Vrijwillige bijdrage is welkom. 

Initiatief van de Dekenij Oostende 

Inrichtend Comité : 

Gentstraat 3,  8400 Oostende 

059/703797 —  059/514656 
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OPZET VAN HET PROJECT 
 

Je kunt op vele wijzen het ge-

loof doorgeven. Een beproef-

de methode is de eigentijdse  

authentieke getuigenis van  

geloofsgenoten.  

‘Geloven Gaat Verder’ is een 

conferentiereeks waarin be-

kende christenen vertellen 

over hun geloof en de dage-

lijkse beleving ervan. Aange-

moedigd door vele positieve 

reacties doen we voor het der-

tiende jaar verder met nieuwe 

boeiende sprekers! 
 

HARTELIJK WELKOM! 

Authentieke geloofsbeleving in 

maatschappelijk, politiek,  

economisch, cultureel en  

religieus engagement. 

Geloven Gaat Verder 
Getuigenissen van mensen 

2013 



GELOVEN: JEZUS EN DE KERK 

Katie Velghe werd geboren in Gent op 1 januari 1966. 
Zij is gehuwd met Johan Ghysels, mama van Jesse 
en Jozefien. Zij studeerde Germaanse filologie en 
godsdienstwetenschappen. Zij was leerkracht Engels, 
Duits en godsdienst. Sinds 2000 doet zij vormings-
werk voor Gezinspastoraal, zowel diocesaan in het 
bisdom Gent als interdiocesaan. Tot vandaag werkt 
ze als educatief medewerkster voor de Interdiocesane 
Dienst voor Gezinspastoraal, KU Leuven, rond the-
ma's als spiritualiteit in het dagelijks gezinsleven, 
geloofscommunicatie met kinderen, groeien in verge-
ving, huwelijksspiritualiteit .... Over deze thema's geeft 
zij vormingen en schrijft artikels en boeken. Daarnaast 
schrijft ze ook kinder- en jeugdboeken. 
 

“De kwaliteit van elke relatie is recht evenredig met de 
kwaliteit van onze vergeving. Vergeving is liefde in 
uitvoering.”  
“Heel wat mensen denken bij ‘roeping’ aan heiligen. 
Alsof ‘roeping’ enkel gaat over heel bijzondere taken, 
uitgevoerd door heel bijzondere mensen. Alsof moe-
der zijn, vader zijn, partner zijn geen roeping is. Een 
roeping die om een antwoord vraagt, elke dag op-
nieuw.”          “Het is een levenslang groeiproces om 
in het gebed niet vast te houden aan onze wensen, 
maar ze juist in vertrouwen af te geven.” 
“Vaak verdwalen mensen in de discussie over de 
historiciteit van Bijbelverhalen. Maar veel interessan-
ter dan de vraag ‘Is het echt gebeurd?’ is de vraag ‘Is 
het echt gebeurend, gisteren, vandaag en morgen, in 
jouw leven, in mijn leven?’ ” 

 

« GELUK ZAL ONS VOLGEN » 
 

ZIN VINDEN IN HET GEZINSLEVEN  

VAN ELKE DAG 

« GOD IS IN DE HEMEL EN JIJ BENT  

OP DE AARDE! » (PREDIKER 5,1) 
 

OVER DE ‘BREUK’ TUSSEN GOD EN MENS 

Marc Vervenne werd  geboren te Ieper op 16 april 
1949. Gehuwd met Christine De Roo en de vader van 
Hannes, Hilke en Bastiaan. 
Kandidaat in de Bijbelse Filologie, kandidaat in de 
Oosterse Filologie en Geschiedenis, Master in de 
Theologie, Doctor in de Theologie . Als gewoon hoog-
leraar verbonden aan de onderzoekseenheid Bijbel-
wetenschap van de faculteit Theologie & Religiewe-
tenschappen, KU Leuven. Zijn onderzoek en onder-
wijs betreffen de Oud-Hebreeuwse taal- en letterkun-
de, in het bijzonder oudtestamentische studies. 
Marc Vervenne was van 1 augustus 2005 tot 31 juli 
2009 rector van de KU Leuven. Voordien was hij ach-
tereenvolgens decaan van de faculteit Theologie & 
Religiewetenschappen (1996-2000) en vicerector 
groep Humane wetenschappen (2000-2005). Sinds 1 
augustus 2009 is hij ererector van de KU Leuven. 
 

“Ik heb veel respect voor gelovige mensen, maar ik 
kan mij niet herkennen in mensen die bijna mathema-
tisch zeker zijn van hun geloof. Ik herken mij evenmin 
in mensen die er zeker van zijn dat er geen God is, 
die het bestaan van God expliciet  ontkennen.” 
“Rituelen worden te vaak uitgelegd. Liturgie biedt de 
kans om verder  te kijken dan je eigen emoties. Ikzelf  
stoor mij aan het subjectivisme in de liturgie. Ik ben 
zeker niet behoudsgezind, maar als je de Romeinse 
liturgie over de eeuwen heen bekijkt, was dat altijd 
een zeer objectieve liturgie. Ik ga graag naar de trap-
pisten, omdat zij een vrij sobere liturgie hanteren zon-
der overdaad van woorden en uitleg.” 

GAAT GELOVEN VERDER 

Mgr. Johan Bonny werd geboren in Oostende op 10 
juli 1955. Hij werd tot priester gewijd op 20 juli 1980. 
Hij studeerde aan de Pauselijke Universiteit Gregori-
ana te Rome en behaalde in 1988 het doctoraat in de 
theologie. In het bisdom Brugge was hij archivaris, 
professor en daarna directeur en geestelijk directeur 
aan het Grootseminarie te Brugge. 
In 1997 werd hij benoemd tot staflid van de Pauselijke 
Raad voor de Bevordering van de Eenheid van de 
Christenen in Rome alsook tot rector van het Belgisch 
Pauselijk College in Rome. Op 28 oktober 2008 werd 
hij benoemd tot 22ste bisschop van Antwerpen. Zijn 
bisschopswijding en ambtsaanvaarding vonden plaats 
op 4 januari 2009. Mgr. Johan Bonny is tevens lid van 
de bisschoppelijke commissie "Geloof en Kerk". 
 

“De oproep van Vaticanum II tot innerlijke vernieuwing 
en hervorming van de kerk is ver van voltooid.” 
“Hij kiest voor een bescheiden beeld dat recht uit het 
evangelie komt: de Kerk als ‘een gemeenschap van 
leerlingen’. De kern is: dat christenen leerlingen van 
Jezus willen zijn en dat ze dat samen willen doen. 
Van Jezus hebben we alles te leren, steeds opnieuw. 
Soms is Jezus voor ons als een zaaier, soms als een 
he rder  en  soms  a l s  een  gasthee r . 
Jezus en zijn leerlingen zijn mensen heel nabij en 
tege l i jk  wekken ze  verwonder ing  op. 
Zij geloven in de kracht van een liefde die niet rekent 
op beloning. Als kerkgemeenschap moeten wij zowel 
‘nabij’ als ‘verschillend’ durven zijn: dicht bij het leven 
blijven en toch tegen de stroom in varen.” 

21 februari 2013 
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