
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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10h00  vERWELkOMinG

10h30  vOORdRAcht vAn

             PAtER StEfAAn LEcLEiR
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             théRèSE dEbEuf  
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        MARiEkE AL
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De naam: ‘pater Stefaan Lecleir’ zal 
velen wel bekend in de oren klinken, 
want hij is vele jaren programmadirec-
teur geweest bij Radio Maria. Hij is lid 
van de ‘Paters van het Mensgeworden 
Woord’ en zal ons wat meer komen ver-
tellen over het leven – en dan vooral 
over het lijden – van kardinaal Thuân. 

Kardinaal Franciscus-Xaverius Nguyen 
Van Thuân was niet enkel een bijzon-
der figuur in de Vietnamese Kerk, maar 
was op de eerste plaats 
een ‘dienaar Gods’, 
en staat dus vooraan 
op de lijst om zalig 
verklaard te worden.
Pater Stefaan Lecleir 
is al een zestal jaren in 
gesprek met zijn zus, 
mevrouw Hông, die 
vele jaren jonger is dan 
de kardinaal. Zo kon pater Stefaan een 
hele reeks getuigenissen verzamelen, 
eerst voor Radio Maria in Nederland 
waar hij programmadirecteur was, 
en later om eventueel te publiceren.

Mgr. Thuân koos tijdens de tweede 
wereldoorlog om priester te worden. 

Zijn grootvader was minister van de 
keizer en zijn oom was president van 
Zuid-Vietnam. Beiden werden ver-
volgd omwille van hun katholieke 
overtuiging en de president werd 
vermoord. Omdat Mgr. Thuan uit een 
belangrijke politieke familie kwam die 
tevens katholiek was, en omdat zijn 
familie de strijd had aangegaan tegen 
het marxisme dat hun land overhoop 
gooide, kwam de bisschop zelf ook 
in de problemen. In 1975, toen de 

communisten heel 
het land inpalmden, 
was hij aartsbisschop 
van Saigon. Hij werd 
zonder proces 13 
jaar lang gevangen 
gezet. In het geheim 
droeg hij dagelijks 
de H. Eucharistie op. 
Jezus was altijd bij 

hem in deze donkere en pijnlijke pe-
riode van zijn leven. Want het is verre 
van een feest om onder communis-
tisch bewind gevangen te zitten. In 
deze donkere en miserabele periode 
schreef hij over de hoop en de ver-
geving. Veel van zijn bewakers wer-
den katholiek door zijn voorbeeld.

Pater Stefaan Lecleir
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In 1988 kwam hij vrij en de H. paus Jo-
hannes-Paulus II benoemde hem op 
het Vaticaan om te 
ijveren voor gerech-
tigheid en vrede. 
Pater Stefaan ont-
moette hem meer-
dere malen, maar 
leerde hem pas 
echt goed kennen 
via de aangrijpende 
getuigenissen van mevrouw Hông, 
zijn zus. Pater Stefaan merkt op hoe 
Mgr. Thuân niet enkel communisten 

kon fascineren, maar hij ziet ook hoe 
het getuigenis van zijn heldhaftig 

leven inspirerend 
werkt bij iedereen 
die meer over hem 
te weten wil ko-
men. Op 13 oktober 
hoort u niet enkel 
iets over hem zelf, 
maar ervaart u ook 
iets van zijn vriend-

schap die hij vanuit de hemel aan-
biedt, en die u het verlangen geeft 
vuriger voor God te leven. Tot dan!

Ik ben geboren in Menen, West-Vlaan-
deren, in volle oorlogstijd. We groei-
den op in een warm 
traditioneel en katho-
liek gezin, dat trouw 
was aan de zondags-
mis en aan de toen 
nog vurige christelij-
ke jeugdbewegingen. 
Een van mijn broers 
is priester geworden. 
We hebben allemaal 
de middelbare school 
mogen afmaken. Tij-
dens de middelbare 
school volgde ik ook 
tekenen en schil-
deren aan een kunstacademie. Ik 
tekende graag, maar had niet het 

voornemen om er mijn beroep van 
te maken. Ik had een heel ander doel 

voor ogen. Ik heb een 
boek geschreven met 
als titel: ‘Ik keer te-
rug naar mijn Vader’. 
Het is over dit boek 
dat ik op de ‘Echte 
Liefde Wacht’ bijeen-
komst zal vertellen.

De namen van de 
personen die een rol 
spelen in dit boek, 
zijn fictief uit respect 
voor hen. Jill vertrok in 
1961 naar Nederland 

om verpleegster te worden. Dat was 
haar grote droom. Haar vader echter 

Thérèse Debeuf
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Hallo, ik ben Marieke Al uit Nederland, 
en ik zet mij in voor het opzetten van ge-
bedsgroepen bij abortusklinieken in Ne-
derland. We gaan daar in gesprek met 
vrouwen en mannen en hebben al vaak 
meegemaakt dat er – zelfs op het laatste 
moment nog – voor het leven van het 
baby’tje gekozen wordt. 

Ik heb literatuurweten-
schappen gestudeerd, 
ben begonnen als lera-
res in het basisonder-
wijs, en heb daarna een 
tijd gewerkt bij ‘Radio 
Maria’ tijdens de op-
startperiode, waar ik als 
redactiemedewerkster 
radioprogramma’s heb 
gemaakt. Daar heb ik 
besloten om Jezus ge-
heel na te volgen. Momenteel ben ik in 
gesprek met zusters om een leven van 
gebed en evangelisatie te gaan leiden.  

Bidden bij 
abortusklinieken

Misschien zijn sommigen onder jullie 
geboren in een tijd waarin het voor 
jouw ouders een moeilijke periode 
was om een kindje te krijgen? Wan-
neer je erover nadenkt, dan zijn er 

heel wat situaties te 
bedenken waarbij een 
aanstaande moeder 
en vader wel wat extra 
hulp kunnen gebrui-
ken om hun baby’tje 
te kunnen ontvangen. 
Er zijn veel vrouwen en 
koppels die denken dat 
het beter is hun kind-
je te laten aborteren 
dan dat het in moei-
lijke omstandigheden 
op zou moeten groei-

en. Veel jonge ouders weten niet 
dat er hulp beschikbaar is voor hen. 
Dat willen wij hen laten weten. 

Marieke Al

dacht daar anders over en wou dat 
ze zich verder ontplooide in de 
artistieke wereld. Maar Jill vertrok 
toch naar Nederland en behaalde 
het diploma verpleegkunde. Ze 
trouwde met een Surinaamse 
man en bezocht Suriname. Via de 
familie van haar man leerde ze de 
‘rozenkruisersloge’ kennen en werd 

lid. De drang om snel te groeien in de 
wereld van magie en esoterie bracht 
haar tenslotte in een geloofscrisis. 
Tijdens een reis naar het genadeoord 
Medjugorje in Joegeslavië keerde ze 
terug naar het katholieke geloof. Na 
enkele mystieke ervaringen volgde 
een nieuw leven: een van inkeer en 
van totale geestelijke bevrijding.                                                                                                                     



Waarom nog trouwen voor de kerk?
Trouwen voor de Kerk is vandaag de 
dag niet meer vanzelfsprekend. Bij-
na niemand doet het nog. Sommige 
ouders zouden graag hebben dat hun 
kinderen trouwen voor de kerk om-
dat ze hechten aan de traditie, maar 
dat is vaak niet genoeg als motivatie. 
De vraag is: “Hoe kan men met volle 
overtuiging voor de Kerk trouwen?”

Verliefdheid en liefde gaan bijna 
altijd samen met het besef van de 
grootsheid van de liefde, toch? De 
liefde overkomt je en maakt je bui-
tengewoon gelukkig. Dat is excellent 
en al een geschenk op zich. Noem 
het gerust een genade van God, ook 
al zien de meeste mensen het als een 

louter natuurlijke zaak. Veel kop-
pels die willen huwen vertrekken 
van die ervaring. Waarom willen 
wij trouwen? Omdat wij elkaar erg 

graag zien en samen gelukkig zijn. 
Het spreekt dan ook voor zich dat 
hun onderlinge liefdesband de mo-
tivatie is om te huwen in de Kerk. 5

De pro life beweging in Nederland 
trekt naar de abortusklinieken om er 
te bidden, maar ook om er flyers uit 

te delen en in gesprek te gaan met 
de vrouwen om hen te vertellen dat 
er hulp bestaat voor haar en haar ba-

by’tje. Met een beetje hulp (en soms 
een beetje meer hulp) verandert een 
moeilijke situatie in een gelukkig 
gezin waar moeder, vader en kind 
wel bij varen. Ieder leven is uniek en 
door God gewild en geliefd. Dat is 
de moeite waard om voor te strijden.

In deze lezing leer je meer over het 
bidden bij abortusklinieken. Het is 
een methode die ontwikkeld is door 
Mgr. Reilly, een Amerikaanse pries-
ter die met dit apostolaat al vele 
baby’tjes gered heeft van de dood, 
en waardoor zelfs abortusklinie-
ken hun deuren hebben gesloten. 



De partners zijn vol van liefde 
voor elkaar en dat willen ze graag 
uitspreken en met anderen delen.

En toch is dat niet het hart van het 
kerkelijk huwelijk. Het is de belofte 
om elkaar te blijven beminnen! Ik 
wil je liefhebben en waarderen, al 
de dagen van 
mijn leven. Die 
belofte is méér 
dan een lief-
desverklaring! 
Het is zeggen 
dat je bij elkaar 
blijft (of dat 
toch oprecht 
wilt proberen), 
ook als die lief-
de onder druk komt te staan of niet 
meer voelbaar is door conflict, ziekte, 
armoede, kortom: door kwade dagen.

Huwen voor de Kerk is danken 
voor het geschenk van de liefde die 
je overkomt én vragen aan God (die 
Liefde is!) om die band te behoeden 
en te versterken. Huwen voor de 
kerk is het engagement uitspreken 
om Jezus toe te laten in je relatie, 
niet alleen op het moment van het 
feest, maar altijd opnieuw. En waar-
om? Omdat je voelt dat liefde veel 
groter is dan jezelf én omdat je weet 
dat de liefde kwetsbaar is en broos. 
Ik hoorde ooit een priester zeggen: 
drie met elkaar verstrengelde tou-
wen zijn sterker dan twee met el-
kaar verstrengelde touwen. Jezus 

is het levende bewijs dat blijvende 
liefde – liefde die niet wegloopt – mo-
gelijk is, maar niet op eigen kracht.

Jullie kunnen je misschien afvragen: 
wat wordt daar precies mee bedoeld? 
Hoe laten we Jezus toe in onze rela-
tie? Door bijvoorbeeld geregeld tijd 

te maken om 
samen te bid-
den! Of door 
jullie huwe-
lijkskaars aan 
te steken als te-
ken, om ruimte 
te maken voor 
Jezus in jullie 
relatie. Het 
komt er op neer 

om je in je onderlinge relatie te laten 
inspireren door die liefde die jullie 
overstijgt, en die steeds weer nieu-
we kansen geeft aan jullie relatie.

Samengevat: huwen voor de kerk 
is danken voor de liefde die jullie 
overkomt en vragen aan God om die 
band te versterken. Ga na of jullie 
dit met volle instemming kunnen 
beamen. De kern van het christelij-
ke huwelijk is de belofte om elkaar 
te blijven liefhebben en waarderen. 
Ben je bereid om ook in kwade da-
gen de liefde voor je partner te voe-
den en te vernieuwen? ‘Liefde die 
niet wegloopt’ is mogelijk, maar 
niet op eigen kracht. Vraag in je ge-
bed aan God om je inzicht te geven 
over deze belangrijke levenskeuze.6



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.

De Bijbel leert dat het kind in de baarmoeder een menselijk kind is, 
en dat het zelfs een relatie heeft met de Heer!

De uitdrukking ‘werd zwanger en baarde’ 
wordt in de Bijbel herhaaldelijk gebruikt (Genesis 4, 1 en 17).  

Wat opvalt is dat een individu dezelfde identiteit heeft voor en na de geboorte.

“In zonde heeft mijn moeder me verwekt”, 
zegt de berouwvolle psalmist in Psalm 51, 7. 

In de Griekse Bijbel wordt een en hetzelfde woord ‘brephos’ (vertaald: ‘zuigeling’ 
of ‘kind’) gebruikt, zowel voor als na de geboorte (Lucas 1, 41 en Lucas 18, 15).

 
“Gij weefde mij in de schoot mijner moeder … 
en mijn oorsprong was U niet verholen toen ik in het verborgene gevormd werd” 
(Psalm 139, 13-15) 

“Gij deed mij de moederschoot uitgaan, u viel ik toe, 
nauwelijks geboren, van mijn oorsprong af zijt Gij mijn God.” 

(Psalm 22, 10-11)
 

“God … die mij vanaf de moederschoot had uitgekozen 
en mij riep door zijn genade” 
(Brief van Paulus aan de Galaten 1, 15) 

Deze drie laatste passages tonen aan dat God het ongeboren kind kent, 
het ongeboren kind daadwerkelijk helpt, en het ongeboren kind ook roept! 
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Maakt niet uit hoe lang het wachten duurt, 
echte liefde is het Meer dan waard

 Pater stefaan lecleir

   thérèse debeuf

   Marieke al

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

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

Zaterdag 13 oktober 2018 - 9h30 tot 18h00

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!
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