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“MIJN OOG IS OP U”…. (Psalm 32) 

In haar getuigenis op 27april voor GELOVEN GAAT VERDER-GETUIGENISSEN VAN MENSEN stelde 
Katherine Stubbe, apothekeres en Godgewijde, dat het niet zo vanzelfsprekend is over je geloof en je 
geloofsbeleving te spreken. Toch vertelde ze op een heel ongedwongen en ook wel innemende wijze 
over haar geloofsgroei en over de ontdekking en de beleving van haar roeping, die ze als geen 
bijzondere roeping wil zien. Want iedereen is geroepen om in eenheid met God, die liefde is, vanuit 
die liefde te leven. Het was vooral tijdens haar studietijd aan de VUB (farmaceutische 
wetenschappen) en door het contact met de Kortrijkse Sint-Michielsbeweging dat Katherine op de 
weg van een leven van totale gegevenheid aan God werd gezet.  

Het begon met de keuze om werkelijk heel bewust en intens gelovig door het leven te gaan. 
Natuurlijk kwam daarbij de vraag wat dat voor haar dan wel concreet kon betekenen. De 
kennismaking van het bidden van psalmen bracht de vraagstelling in een stroomversnelling. 
Katherine drukte in haar getuigenis meerdere keren sterk haar overtuiging uit dat God wel degelijk 
haar levensweg in Zijn hand houdt.  

Voor haar is het woord van God in Psalm 32 een ervaren werkelijkheid: Inzicht geef Ik u, 
onderrichting, omtrent de weg die gij gaan moet. Ik geef raad. Mijn oog is op u. Het vers uit Psalm 27, 
Dat ene vroeg ik van de Heer, dat is al mijn verlangen: daar te zijn - in het huis van de Heer, al de 
dagen mijns levens, deed haar dan weer vragen waar dat huis voor haar wel kon zijn.  
Ze voelde aan dat ze niet voor het kloosterleven geroepen was. Het was een gastenpater van een 
Franse abdij die haar op weg zette naar een Godgewijd leven. De ontdekking voor dit leven, de keuze 
en vorming ervoor en de wijding ertoe hebben het leven van Katherine erg doen veranderen. Ze 
verklaart met stellige zekerheid dat ze anders in het leven is gaan staan: biddend en dienstbaar. Haar 
vrijwillige inzet in de Kortrijkse pastoraal biedt zeker kansen om de dienstbaarheid concreet te 
maken, maar vooral de apotheek is de plaats waar ze haar dienstbaarheid en gegevenheid ten volle 
kan beleven.  

Katherine leerde er met aandacht en een grote openheid van hart en vriendelijkheid luisteren naar 
iedere mens die er binnenkomt. En vele mensen komen er niet alleen om medicamenten… Vooral 
het leed van kankerpatiënten en meer nog dat van mensen die na een periode van genezing opnieuw 
door de ziekte gevat worden beroert haar, verdiept haar luisterbereidheid, openheid en gegevenheid 
en vult haar gebed. (GGV) 
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Alle info, ook de verslagen van vorige getuigenissen op   www.gelovengaatverder.be  

Data GELOVEN GAAT VERDER-GETUIGENISSEN VAN MENSEN 2018: 

donderdag 22 februari, donderdag 22 maart, donderdag 19 april 

 


