
Editoriaal

Beste lezers,

Het is weer zover, volgende 
maand organiseren we opnieuw 
een echte liefde wacht 
bijeenkomst! 
In dit nummer stellen we de 
sprekers aan u voor, en al zeggen 
we het zelf, het zal de moeite 
lonen! 
Het wordt een dag vol goede 
ideeën, fijne mensen om te leren 
kennen, en ‘s avonds lekkere 
spaghetti. 
Vergeet zeker niet je in te 
schrijven; dat kan via de website, 
en ook door het strookje in de 
bijgevoegde folder in te vullen 
en terug te sturen. 

Tot dan!
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9h30    kOffiE

10h00  vERWELkOMinG

10h30  vOORdRAcht vAn

             PAtER GAbRiëL GOOssEns 
12h00  zAnG 
12h30  Lunch 
13h30  AAnbiddinG & biEcht

14h30  GEtuiGEnis vAn zustER isAbEL/
             zAdEn vAn hEt WOORd  
16h15  vOORdRAcht vAn 
       JAn & LAuRE vOs

17h30  sLOt

18h00  h. Mis 
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werd geboren te Schoten in 1983. Hij 
groeide op in de Rodeborgstraat, liep 
school in de Sint-Cordulaschool, en 
leerde orgel spelen in de Sint-Cordu-
lakerk. In 2011 werd hij in de abdij-
kerk van Tongerlo gewijd tot priester 
door Mgr. Léonard. De Norbertijner 
abdij van Tongerlo werd zijn vaste 
woonplaats. “Dat 
ik priester wilde 
worden, wist ik al 
vanaf mijn kinder-
tijd”, aldus een ge-
lukkige pater. Hij 
noemt zichzelf een 
prototype van de 
nieuwe generatie 
jonge priesters, die 
hernieuwde aan-
dacht heeft voor de 
tradities en de ritu-
elen in de kerk. Niet 
toevallig draagt 
hij steevast en met 
trots zijn habijt of 
anders, wanneer 
hij de abdij tijdelijk 
verlaat, zijn traditionele zwart-grijze 
priesteruniform met Romeinse boord. 
“Als ik ergens een mis opdraag, zal het 
altijd zijn op de traditionele wijze.” Dat 
hij uiteindelijk pater zou worden lag 
absoluut niet voor de hand. Hij ging 
amper tien maal per jaar naar de mis. 
Maar diep binnenin was er reeds het 
verlangen om priester te worden. Sa-
men met zijn zusje ‘speelde’ hij de mis: 
zij was het volk, hij de priester…Jezus 
had deze knaap al van jongs af aan 

tot zich toe getrokken. Op twaalf-ja-
rige leeftijd ontving hij het Heilig 
Vormsel en vroeg aan zijn ouders of 
hij weer naar de mis mocht gaan. Op 
achttien-jarige leeftijd, tijdens een 
reis naar India, voelde hij zijn roeping 
bevestigd aan het graf van de Heilige 
Moeder Teresa van Calcutta. In 2004 
trad hij in bij de Norbertijnen van 
Tongerlo; dat noemt hij de beste beslis-

sing die hij ooit ge-
maakt heeft. Pater 
Gabriël straalt van 
levenslust, opti-
misme en vriende-
lijkheid. Zijn liefde 
voor orgelmuziek 
kan hij botvieren 
op het orgel van de 
abdijkerk, waar hij 
de vaste organist is.

Aan de hand van 
een kortfilm over 
vergeving zal pa-
ter Gabriël ver-
der ingaan op dit 
thema. Vergeving 
hoort tot één van 

de vaste ingrediënten uit de chris-
telijke keuken. Hoe staat het met 
ons verlangen om meer in deze keu-
ken te werken en te proberen om 
christelijk te leven in deze tijd?

Pater Gabriël 

‘Wie dorst heeft 
hij kome.’



Zuster Isabel / ‘Zaden van het woord’

De katholieke gemeenschap 

‘Zaden van het Woord’ 
werd in 2004 opgericht in Palmas, Bra-
zilië op vraag van aartsbisschop Mgr. 
Alberto Taveira Corrêa. De stichters 

waren diaken Georges Bonneval en zijn 
vrouw Marie-Josette. 

Het is een gemengde gemeenschap die 
bestaat uit alleenstaanden, gehuwden, 
gezinnen, Godgewijden en priesters, 
die geheel hun 
leven ten dienste 
willen stellen 
voor de missie 
en ten dienste 
van het dagelijk-
se leven in de 
wereld. Het is een 
contemplatieve 
en missionaire 
gemeenschap die 
aanwezig is in 
Brazilië, Portugal, België, en Canada.

In maart 2011 is op vraag van Mgr. Pa-
trick Hoogmans, bisschop van Hasselt, 
een kleine groep missionarissen aange-
komen in Hasselt om te helpen met de 
nieuwe evangelisatie. In oktober 2015 
heeft de gemeenschap zich gevestigd in 
het Clarissenklooster van Tongeren.

Het charisma van de gemeenschap 
‘Zaden van het Woord’ is, op een be-
reikbare manier het Woord van God te 
verkondigen, dat wil zeggen: op zoek 

gaan naar de ‘zaden van het Woord’ 
die in de harten en de dagelijkse bezig-
heden van de mensen verborgen zijn, 
zodat de mensen zich meer bewust 
worden van de waarde van die ‘zaden 
van het Woord’. Dit charisma wordt 
verwezenlijkt door mensen te ontvan-
gen voor gebedsmomenten, spirituele 
begeleiding, retraites, bezinningsda-
gen of stille dagen. Ook groepen zijn 
welkom.
Onze gemeenschap treedt -op vraag 

van paus Fran-
ciscus- ook 
naar buiten om 
daar mensen 
op te zoeken en 
te begeleiden: 
voorbereiding 
voor commu-
nie of vormsel, 
begeleiden van 
gebedsgroepen, 

voordrachten in scholen over bepaalde 
thema’s.  Onze gemeenschap probeert 
op een aantrekkelijke manier Jezus 
kenbaar te maken bij de jongeren, be-
zoekt zieken, bejaarden en armen, en 
organiseert ook parochiale missies. 

Iedereen die zich geroepen voelt 
om mee te werken aan onze missie 

is welkom! 
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Wij zijn Jan en Laure Vos, 
vader en dochter en enthousiaste “Echte 
Liefde Wacht-ers”. 

Ik, Jan, was er vanaf de eerste bij-
eenkomst al bij. Ik ben 51 jaar, ge-
huwd met Renee en vader van 4 
kinderen. Ik werk als ingenieur. 

Ik, Laure, hoor bij de nieuwe ge-
neratie. Ik ben 16 jaar en heb het ge-
luk in een fijn gezin op te groeien. Ik 
studeer kunst. Optrekken met ande-
re katholieke vrienden vind ik fan-
tastisch en is een grote steun! Samen 
zullen we getuigen tijdens de vol-
gende bijeenkomst van Echte Liefde 
Wacht. Een toffe en unieke uitdaging! 

We gaan het hebben over 
het gezin als huiskerk. 

Want dat is het gezin: de Kerk in het 
klein, de huiskerk. Het gezinsleven van 
de heilige Familie van Nazareth is het 
grote voorbeeld van de huiskerk: de 
gemeenschap van het gehuwde heilige 
echtpaar Jozef en Maria met het kind 
Jezus. Gezinnen kunnen ook in deze 
tijd kijken naar de heilige Familie en 
zich erdoor laten inspireren, vormen 
en begeleiden op hun weg. En zo leven 
met de heilige Familie in het gezin, in 
de Kerk en in de wereld. We gaan jul-
lie vertellen wat dat betekent en hoe je 
dat kan doen. Want dit gebeurt in het 

dagelijkse leven. Het is noodzakelijk 
dat tieners en jongeren goed voorbereid 
worden op het huwelijk om zo een hei-
lig gezin te worden zoals Jozef, Maria en 
Jezus. Daarom vinden we het belangrijk 

om samen te getuigen. Misschien kan 
het jullie helpen. We gaan vertellen over 
hoe wij het katholieke geloof in ons ge-
zin beleven en een plaats geven om el-
kaar te helpen heilig te worden. Want 
dat is waar het allemaal om draait: de 
heiligheid. We zullen ook vertellen over 
de moeilijkere momenten die uitein-
delijk toch weer goed komen met de 
hulp van God. Want we moeten altijd 
op Hem vertrouwen. Misschien her-
ken je het ook wel: samen bidden in het 
gezin is niet altijd evident. En omgaan 
met elkaars verschillen al evenmin.
We hopen dat ons getuigenis jullie kan 
helpen om nog meer te verlangen naar 
een toekomstig katholiek huwelijk. 

Tot 3 maart!



Meneer, ze had maar 
maagd moeten blijven!

5

Als godsdienstleraar in het bso verloopt een les vaak anders 
dan gepland. Zo hadden we het eens over een ongeplande 

zwangerschap van een leerling.

U weet het misschien al, maar ik geef les in het bso, meer bepaald 
in de richting verzorging. Deze is vooral bevolkt door meisjes en op 
onze school voornamelijk door moslim meisjes. Ze beleven hun geloof 
uiteenlopend. Sommigen zijn er strikt, anderen wat losser. Maar over 
het algemeen lopen ze toch hoog op met de traditionele waarden die ze 
meekregen.

Eén daarvan is het bewaren van de maagdelijkheid tot aan het huwelijk. 
Dat leeft nog echt wel bij deze meisjes, bewonderenswaardig. Abortus 
veroordelen ze meestal streng. Wat ik daar nu eigenlijk van vond, wilde 
een leerling weten? Het verbaasde hen allemaal heel erg dat ik vanuit 
mijn katholieke overtuiging net als hen abortus afkeur(...)

Een van de meisjes riep van verbazing 
uit: “Hoezo, meneer, bij ‘jullie’ mag dat 

toch allemaal?”

Belg is katholiek?

De leerlingen hebben namelijk nog al eens de indruk dat alles wat door 
de Belgische overheid wordt toegestaan, overeenstemt met wat de Kerk 
leert. Voor heel wat leerlingen is Belg een synoniem voor katholiek, net 
zoals voor veel Belgische leerlingen Marokkaan en moslim synoniemen 
zijn.



“Vindt u dan ook dat deze meisjes naar de hel gaan, meneer?”, vroeg 
een ander meisje. De hele klas bleek plotseling wakker uit de maandag-
ochtend stand-by. Aan hun reacties te zien, deelden de andere leerlingen 
deze mening. Ik probeerde uit te leggen dat abortus wel als een dood-
zonde beschouwd wordt, maar dat we natuurlijk niet de omstandighe-
den kennen waarin elk meisje zich bevindt als ze tot zo’n beslissing 
komt en hoe ze er daarna op terug kijkt. Het is dan ook niet aan ons om 
te zeggen of iemand wel of niet naar de hel gaat.

Daarop zei Fatima: “Meneer, als tieners 
zwanger geraken is het hun eigen schuld, 
ze hadden maar maagd moeten blijven”.

Ook deze stelling werd door andere leerlingen kracht bijgezet. “Dat is 
toch waar, sommige meisjes gedragen zich echt als hoeren”, klonk het.

Shockeffect met resultaat

De sfeer werd hard, wat wel eens meer gebeurt in klassen. Instinctief 
schiet ik dan in ‘Guy Gilbert-modus’ die wel eens een shockeffect 
durft te gebruiken in zijn omgang met jongeren, en antwoordde: 
“Misschien is het ook wel jullie schuld dat sommige meisjes 
kiezen voor een abortus.” 6



Aan hun gezichten zag ik dat mijn stelling het gewenste effect had. 
“Als jullie zo praten over zwangere tienermeisjes, zou het dan niet kun-
nen dat ze hun zwangerschap liever verborgen houden en dat ze daar-
door kiezen voor abortus?”
Het werd stil in de klas. Rania zei: “Meneer heeft gelijk. Eigenlijk mo-
gen we als moslims ook niet zo oordelen over elkaar.” Ze draaide zich 
om en keek naar Vanessa, haar klasgenote en zelf tienermoeder. “Jij 
hebt het ook niet gemakkelijk gehad, hé, Vanessa.”

Gesteund door haar klasgenoot durfde 
Vanessa haar verhaal te doen.

Over hoe ze toen ze zwanger was, door schoolgenoten uitgescholden 
werd voor al wat onkuis is. Over hoe de gedachte van abortus ook bij 
haar was opgekomen, maar hoe ze daarna toch voor haar kind gekozen 
had en wat voor geluk haar dochter nog steeds is voor haar. Een verhaal 
recht uit haar hart.

De harde woorden maakten plaats voor tranen. (Ook de leerkracht 
kreeg het even moeilijk.) De leerlingen die daarnet nog hun oordeel 
klaar hadden, betuigden nu hun steun aan Vanessa. Ik ben die dag niet 
meer aan mijn geplande lesonderwerp geraakt, maar in dat 
uurtje hebben de leerlingen meer geleerd dan ik had kunnen 
plannen. Is het toeval dat ik aan dit verhaal terugdenk in deze 
adventsperiode?             God wat hou ik van mijn job.

(Bart Giedts, Kerknet, 5 december 2017) 7



˝MAAKT NIET UIT HOE LANG HET WACHTEN DUURT, 
ECHTE LIEFDE IS HET MEER DAN WAARD.̋

 Pater Gabriel Goossens

   Zuster Isabel

   Jan & Laure Vos

Grati s bijeenkomst 
voor jongeren vanaf 14 
jaar! Van harte welkom 
mits inschrijving.

Echte Liefde Wacht
Parochiecentrum Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Leemstraat 20

Zaterdag 3 maart 2018 - 9h30 tot 18h00

Inschrijven en meer info via www.echteliefdewacht.be of tel. 015/42.28.14
V.U.: Gilbert Sprengers, Pro Vita - Jongerenakti e, A. Geudensstraat 19, 2800 Mechelen - Bijlage bij Jongerenacti e nr. 307
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