
Editoriaal
Beste lezer,
Het is weer zover, op 23 maart 
organiseren we opnieuw een 
‘Echte Liefde Wacht’ dag! 
In dit nummer stellen we de 
sprekers aan u voor.
Het wordt een dag vol goede 
ideeën, fijne mensen om te leren 
kennen, en ‘s avonds lekkere 
spaghetti! 
Vergeet niet je in te schrijven; via 
onze website, of door het strookje 
in de bijgevoegde folder in te vullen 
en terug te sturen. We hopen je 
(opnieuw) te mogen begroeten!
En tenslotte nog deel zeven van 
onze serie: ‘De Bijbel en abortus’.
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ELW gaat door op volgend adres:

Vrije Basisschool WAVO,
Vinkenhofstraat 43,

Onze-Lieve-Vrouw-Waver

PROGRAMMA ELW 23 MAARt 2019

9h30    WARME dRAnk

10h00  vERWELkOMinG

10h30  GEtuiGEnis vAn

stEfAn & MiEkE huysEGEMs - vAnRAEs

12h00  zAnG 
12h30  Lunch 
13h30  AAnbiddinG & biEcht

14h30  tOEsPRAAk vAn 
E. h. bERnARd dEbEuf 
16h15  tOEsPRAAk vAn 
zustER thEREsiA & zustER MAGdALEnA

17h30  sLOt

18h00  h. Mis 

jongerenactie
magazine voor jongeren

thema’s kuisheid, seksualiteit & huwelijk

Welkom!
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Mieke en Stefan trouwden in 1998, 
na drie jaar verkering. Tijdens hun 
verkering en ook nog enkele jaren 
na hun huwelijk, woonden ze de 
‘Echte Liefde Wacht’ jongerenbij-
eenkomsten van Pro Vita trouw bij. 
Ze werden er geïnspireerd en ge-
steund in hun keuze om te wachten 
met seksuele betrekkingen tot na 
hun huwelijk.

Stefan & Mieke Huysegems - Vanraes
‘Echte Liefde Wacht, 20 jaar later’

Nu, 20 jaar en 5 kinderen later, willen ze voor jongeren van vandaag 
getuigen hoe ze hun verkering hebben beleefd 

en welke invloed ‘Echte Liefde Wacht’ nu nog heeft in hun huwelijk. 

Vanuit hun ervaringen zullen ze tips aanreiken 
over hoe men de ‘Echte Liefde’ kan beleven.

Ook willen ze de jongeren uitgebreid de kans bieden 
om vragen te stellen over dit thema.



E.H. Bernard Debeuf
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In 1939, net vóór de tweede wereld-
oorlog werd ik geboren te Menen, op 
het feest van de heilige Aartsengelen. Ik 
heb nog herinneringen bewaard van die 
oorlogstijd, maar dan vanuit de visie en 
de gevoelens van een kind. Uit die prille 
kindertijd herinner ik nog een pittig de-
tail: na één trimester kleuterschool be-
sloot ik er mee op te houden en wilde 
ik naar ‘de grote school bij de broeders’. 
Mijn ouders pikten daarop in en konden 
dit met de ‘broeders’ geregeld krijgen. 
Hoe groot was mijn vreugde toen ik in 
maart 1945 voor de eerste keer Jezus 
mocht ontvangen in de 
eerste heilige commu-
nie ! 

Na de lagere school 
besloot ik verder te 
studeren aan het Bis-
schoppelijk college. In 
die tijd was het hele-
maal niet de gewoon-
te dat iemand van de 
broeders overstapte 
naar het Bisschoppe-
lijk college. Toen een 
broeder me vroeg 
waarom, was mijn 
antwoord: “Ik zou willen priester 
worden en daarvoor moet ik Latijn 
leren…”

De collegetijd was een heerlijke tijd 
onder begeleiding van veel goede 
priester-leraars. De keuze – of liever 
de roeping – voor het priesterschap 
bleef standhouden en in 1958 trok 
ik naar het grootseminarie te Brugge. 
Ook dit was een boeiende tijd. Op 14 
juli 1964 werd ik tot priester gewijd 
door Mgr. De Smedt in de nieuwe 
St.-Janskerk te Menen.

Daarna werd ik benoemd in het colle-
ge van Poperinge om een priester-le-
raar te vervangen die zijn priesterambt 

verlaten had. Na dat 
schooljaar werd ik be-
noemd tot leraar aan 
het St.-Lodewijks-
college te Brugge. 
Daar heb ik tien jaar 
les gegeven: gods-
dienst, Nederlands, 
Grieks, geschiedenis 
en ook nog enkele 
jaren muzikale vor-
ming. In 1975 werd 
ik samen met een 
collega van het colle-
ge benoemd tot pas-
toor op de parochie 

H. Andreas en H. Anna te St.-Andries 
Brugge. We woonden en leefden als 
priesters samen in het hetzelfde huis, 

Gemeenschap ‘Moeder van Vrede’
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baden samen en werkten samen. We 
voerden een parochiebeleid met een 
nieuwe visie. Dit werd een tijd van 
hard maar vruchtbaar werken in ‘de 
wijngaard van de Heer’.

Begin 1991 begon een nieuw 
avontuur met Jezus, in opdracht en 
op voorspraak van Maria, de Moeder 
Gods. Ons werkterrein werd verlegd 
naar Meetkerke, 
een polderdorp 
met een landelijk 
Mariaoord. Bijna 17 
jaar lang hebben we 
daar gewerkt, tot in 
november 2007 ons 
een nieuwe plaats 
werd aangeboden: 
het domein en de 
gebouwen van 
de St.-Godelieveabdij te Gistel. De 
opdracht was: de stichting en de 
uitbouw van een nieuwe religieuze 
gemeenschap in ons Vlaamse land.

De gemeenschap ‘Moeder van Vrede’

Wanneer je spreekt over de oprich-
ting van een nieuw klooster of een 

nieuwe religieuze gemeenschap, dan 
kijken vele mensen je heel verwon-
derd aan, vaak ongelovig zelfs, want 
zoiets houden ze voor onmogelijk in 
deze tijd. Terwijl vele kloosters hun 
deuren sluiten omdat er gebrek is 
aan roepingen, of omdat alle zusters 
te oud zijn geworden om hun kloos-
ter te onderhouden… juist dan toch 
nog met iets nieuws beginnen…? 

Dat is menselijk 
gesproken een 
gek idee. Maar 
als die vraag om 
een nieuwe ge-
meenschap te 
stichten nu eens 
uit de hemel 
zou komen... en 
geen menselijke 
bevlieging zou 

zijn, wat dan?

Die vraag kent een hele voorgeschie-
denis. Om er een antwoord op te ge-
ven heb ik dikwijls geaarzeld en soms 
ook wel getwijfeld. Ik stelde mezelf 
ook heel wat vragen : is dit wel realis-
tisch?... is dit mogelijk in deze tijd?... 
zullen er nog jongeren te vinden zijn 



Ons eerst even voorstellen, de meesten 
onder jullie kennen ons al; wij zijn geen 

onbekenden op de ‘Echte Liefde Wacht’ 
dagen, want sinds onze tienerjaren wa-
ren we er reeds bij. Voor degenen die ons 
nog niet zo goed kennen, wij zijn: zuster 
Theresia, 25 jaar, ingetreden op 21 No-
vember 2014 bij de gemeenschap ‘Zus-
ters van liefde’, en zuster Magdalena, 
28 jaar, ingetreden op 19 Maart 2015 
bij dezelfde gemeenschap. We zijn bei-
den afkomstig uit Oost-Vlaanderen (dit 
was nochtans niet afgesproken), en we 
zijn ook de twee meest recente ingetre-
den zusters bij de ‘Zusters van Liefde’ 
te Kortemark. We zijn beiden tijdelijk 
geprofest en momenteel werkzaam op 
het kinderinternaat; we begeleiden elk 
een groepje van 6 kinderen. Een werk 
dat we met hart en ziel doen! Naast dit 
apostolaatswerk geven we soms ook 
getuigenissen op scholen over het reli-
gieuze leven. 

Zuster Theresia & zuster Magdalena
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Gemeenschap ‘Zusters van Liefde’

die daarvoor nog gemotiveerd zijn?... 
zal de Kerk dit aanvaarden?...enzo-
voort.

Toen Jezus indertijd zijn Blijde Bood-
schap predikte en vroeg aan de men-
sen of ze Hem wilden volgen, heeft 
Hij zijn vraag ondersteund met teke-
nen en wondere daden. Bij de vraag 
voor een nieuwe religieuze gemeen-

schap in deze tijd, is dit ook zo ge-
beurd. De tekenen waren duidelijk. 
Jezus werkt ook nu nog! Hij werkt 
doorheen Maria die Hij aan ons als 
onze Moeder heeft gegeven toen Hij 
aan het kruis hing. Dat verhaal wil ik 
jullie vertellen op de komende ‘ELW’ 
dag, een getuigenis over hoe ik het 
heb ervaren. 



Op 23 maart gaan we echter niet 
naar een school, maar gaan we sa-
men gastsprekers zijn op de ‘ELW-
dag’ (spannend!). We wisten al snel 
waarover we zouden willen spre-
ken: ‘Heiligen in een notendop’. 
Waarom spreken over heiligen? 
Wel: heb  je soms ook het ge-
voel, dat je vrijwel alleen staat 
in het geloof? En dat je rond-
om jou in je klas, of in 
je school, of zelfs in 
je eigen familie, niet 
veel goede voor-
beelden meer vindt 
waar je je aan kunt 
optrekken? Valt het 
je ook op, wanneer je 
een Eucharistieviering 
bijwoont, dat je vrij jong 
bent, vergeleken met de andere 
kerkgangers? Waar vind je in onze 
tijd nog goede voorbeelden? Voor-
beelden van mensen die rotsvast zijn 
in hun geloof, en die niet van de ene 
dag op de andere van gedachten ver-
anderen, waardoor je ontgoocheld 
wordt en het gevoel hebt dat je maar 
beter op je eentje verder doet?

Zoek je voorbeelden van mensen 
die een bemoediging zijn voor jouw 
geloof? Dan is onze voordracht met 
als titel: ‘Heiligen in een notendop’ 
echt wel iets voor jou! De Kerk heeft 
meer dan 10.000 heiligen! Het kan 
niet anders, dan dat er wel een hei-

lige tussen zit die jou erg aanspreekt, 
en waarin je een voorbeeld ziet voor 
jezelf. Misschien denk je: “Ja maar, 
die hadden het toch niet zo moeilijk 
als wij! De meeste heiligen leefden 

niet in de 21ste eeuw; 
hoe kan een heilige 

die zó lang geleden 
geleefd heeft, een 
voorbeeld zijn voor 
mij?” Dan vergis je 
je, want die heili-

gen hadden vaak de-
zelfde moeilijkheden 

als wij, en vaak zelfs nog 
grotere en meer! De moed van 

sommige martelaren is 
onbeschrijfelijk! 

En ook in onze 
tijd zijn er nog 
heiligen. Denk 
maar aan paus 
Johannes Paulus 

II, moeder Teresa 
van Calcutta, of pa-

ter Pio. Ja, voorbeel-
den zijn er genoeg! We 

moeten ze alleen maar ontdekken. 
Samen gaan wij een paar bekende en 
minder bekende heiligen belichten, 
heiligen die ons kunnen inspireren 
en bemoedigen. Zo kunnen ook wij 
in deze woelige tijden een rotsvaste 
en onbevreesde, maar vooral heilige 
katholiek zijn of worden! 

Tot op 23 maart… afgesproken? 
Zuster Theresia & 
Zuster Magdalena6

‘Heiligen in een notendop’



Alhoewel het woord ‘abortus’ niet in de Bijbel voorkomt, leert de Bijbel
toch duidelijk dat abortus verkeerd is. In deze achtdelige reeks artikels 

kijken we naar enkele Bijbelse redenen waarom abortus, 
het opzettelijk vernietigen van een kind in de baarmoeder, 

heel erg verkeerd is.
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De Bijbel en abortus - deel 7

De Schrift leert ons om lief te hebben.

De heilige Johannes zegt (1 Johannes 3: 11-12):
“Want dit is de boodschap 
die gij vanaf het begin gehoord hebt: 
dat wij elkaar moeten beminnen. 
Wij mogen niet zijn zoals Kaïn, 
die een kind van de boze was 
en zijn broeder vermoordde.”

Heden ten dage is de baarmoeder 
de gevaarlijkste verblijfplaats voor de mens. 
“Hoe kan de goddelijke liefde blijven 
in een mens die geld genoeg heeft, 
en toch zijn hart sluit voor de nood 
van zijn broeder?” (1 Johannes 3, 17).

Liefde staat recht tegenover moord.
Het leven van een ander nemen, 
is het gebod van de liefde breken. 
Wie degene die in nood en gevaar is niet helpt, 
schiet vanzelfsprekend ook tekort 
in het beminnen van die persoon.

Jezus leert dit duidelijk in de gelijkenis 
van de Barmhartige Samaritaan, 
in het verhaal van Lazarus en de rijke, 
en op vele andere plaatsen. 
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Maakt niet uit hoe lang het wachten duurt, 

echte liefde is het Meer dan waard!

Stefan & Mieke Huysegems - Vanraes

E.H. Bernard Debeuf

Zuster Theresia & Zuster Magdalena

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

Echte Liefde Wacht
Vrije basischool waVo, Vinkenhofstraat 43, onze-lieve-Vrouw-waver

Zaterdag 23 maart 2019 - 9h30 tot 21h00

inschrijven en meer info via www.echteliefdewacht.be of tel. 015/42.28.14

w w w . e c h t e l i e f d e w a c h t . b e

 Programma

Van 
Harte

 Welkom!


