
Klaas Blijlevens 
 

DE CONTEMPLATIEVE DIMENSIE  
VAN HET GELOOF 

Werk maken van de  binnenkant 
 

donderdag 21 februari 2019 
 

 
 

Gaby Quicke 
 

VOLHEID VAN VRIENDSCHAP 
EN GODS BARMHARTIGHEID 

De pelgrimstocht van het hart 
 

donderdag 21 maart 2019 
 

 
 

Annelien  Boone 
 

VREUGDEVOL CHRISTEN ZIJN 
ANNO 2019 

Als jonggelovige zoekend naar 
oaseplaatsen 

 

donderdag 25 april 2019 
 

 
 

om 19.30 uur 
Huize Astrid 
Gentstraat 6 

Oostende 
 

Vrijwillige bijdrage is welkom. 

Initiatief van het decanaat Oostende i.s.m. 
CCV in het bisdom Brugge 
Inrichtend Comité : 
Dekenijstraat 10, 8400 Oostende 
059 70 37 97 — 050 74 56 10 
h-debeuckelaere@scarlet.be 
www.gelovengaatverder.be  

OPZET VAN HET PROJECT 
 

Je kunt op vele wijzen het  
geloof doorgeven. Een be-
proefde methode is de eigen-
tijdse 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 po-
sitieve reacties doen we voor 
het negentien jaar verder met 
nieuwe boeiende sprekers! 
 

HARTELIJK WELKOM! 

Authentieke geloofsbeleving in 
maatschappelijk, politiek,  
economisch, cultureel en  

religieus engagement. 

Geloven Gaat Verder 
Getuigenissen van mensen 

2019 
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ALS JONGGELOVIGE ZOEKEND  
NAAR OASEPLAATSEN 

Gabriël Quicke, priester van het bisdom Brugge, gaf 

les aan het Klein Seminarie in Roeselare, aan het 

Grootseminarie in Brugge en aan de Katholieke Ho-

geschool Brugge-Oostende. Hij was ook gouwproost 

van K.S.A. Noordzeegouw. In 2007 vertrok hij als 

priester in zending naar Libanon en gaf er les aan het 

Grootseminarie in Harissa en werkte in een Palestijns 

vluchtelingenkamp. In 2009 werd hij benoemd in Ro-

me tot staflid van de Pauselijke Raad voor de Bevor-

dering van de Eenheid onder de Christenen, in de 

afdeling van de Oosterse Kerken (Midden-Oosten). 

Hij verdiepte zich in de oecumene, de wereld van de 

christenen in het Midden-Oosten en de spiritualiteit 

van Augustinus. Momenteel is hij president van het 

heilige Geestcollege en het Leo XIII-seminarie en 

heeft hij een lesopdracht aan de KULeuven. 
 
 

“Alles wat ik ben, heb ik aan Gods barmhar-
tigheid te danken.” 
“God is de bron van barmhartigheid, een 
bron die onuitputtelijk is en nooit opdroogt. 
De wereld heeft nood aan die barmhartigheid 
die alleen God ons kan schenken.” 
“In God vinden wij de volheid van onze 

vriendschap en ons menselijke samenzijn en 

gaan onze dierbaren en vrienden nooit  

verloren.” 

VOLHEID VAN VRIENDSCHAP 
EN GODS BARMHARTIGHEID 

 

DE PELGRIMSTOCHT VAN HET HART 

DE CONTEMPLATIEVE DIMENSIE  
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WERK MAKEN VAN DE BINNENKANT 

GAAT GELOVEN VERDER 

Annelien Boone, geboren op 31 augustus 1986 in 

Brugge, gehuwd en wonend in Aalter. Na studies 

Latijn-Wiskunde in het Emmaüsinstituut in Aalter be-

haalde zij achtereenvolgens een Master in de Toege-

paste Economische Wetenschappen aan de universi-

teit van Gent en een Master in Cultuurmanagement 

aan de universiteit van Antwerpen. Zij startte als  

nationaal secretaris van IJD, jongerenpastoraal 

Vlaanderen en werd er in 2014 directeur van. Zij is lid 

van de parochiale ploeg Aalter, als vrijwilliger in de 

jeugdpastoraal en in het parochiecentrum. Zij geeft 

lezingen en getuigenissen in het kader van jongeren-

pastoraal. 
 

“Het besef dat je nooit alleen bent, dat er  
altijd Iemand is die met je meegaat, dat 
spreekt me aan in het geloof.”  
“Vlaanderen - net als veel andere plaatsen in  
Europa - is een geestelijke woestijn. Daarin 
moeten we oases aanbieden. Vindbare plek-
ken, waar je als kerk een prioriteit van maakt. 
Jongerenpastoraal mag op veel plekken ho-
ger op de agenda.”  
“Laten we vooral moeite blijven doen om ook 

voor de 'vergeten' jongeren van vandaag, 

jongeren die in de kou staan, tijd te maken en 

met hen op weg te gaan.” 
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Directeur IJD, Jongeren-
pastoraal Vlaanderen 
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President heilige Geestcol-
lege en Leo XIII seminarie 

 

GABY QUICKE 

Klaas Blijlevens, geboren in 1938 in Dongen
(Nederland), volgde de toenmaals klassieke weg van 
een priesterroeping. In 1956 trad hij in bij de kapucij-
nen en werd in 1963 tot priester gewijd. In het spoor 
van de kloostervernieuwingen leefde hij in een frater-
niteit met medebroeders in een volkswijk van Amster-
dam. Na acht jaar onderdompeling in het stadsleven 
sloot hij in 1976 aan bij de Vlaamse kapucijnen en 
kwam in de Westhoek terecht, waar hij in 1981 pastor 
werd in het psychiatrisch ziekenhuis van Ieper. Sinds 
2009 woont hij in Brugge. 
 

“Zeer veel aandacht gaat in onze huidige kerk-

gemeenschap uit naar het goed functioneren 

van pastorale eenheden en bijhorende verga-

deringen. Een terechte bekommernis. Wie 

echter de moed opbrengt om zich te verdiepen 

in de rijkdom van ons geloof ontdekt een 

warmte en ruimte van leven die uitstijgt boven 

overgeleverde tradities en strikte levensbepa-

lingen. Meer dan ooit heeft onze huidige kerk-

gemeenschap nood aan gelovigen die werk 

maken van de binnenkant van hun geloof, aan 

hen die leven vanuit de evangelische rijkdom 

van barmhartigheid en nabijheid, aan hen die, 

naar Jezus’ woord, in hun binnenkamer de 

Vader bidden in het verborgene.” 


