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thema’s liefde, kuisheid, seksualiteit & huwelijk

Beste lezer,
Het is weer zover, op 26 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. We hopen je 
(opnieuw) te mogen begroeten!

Jullie elw-team
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Want jij bent het waard!

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

Zaterdag 22 oktober 2022 - 9h30 tot 21h00
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Geroepen om teken te worden 
van Gods liefde

Op 18 mei 2018 benoemde paus Franciscus Koen Vanhoutte tot 
hulpbisschop van het aartsbisdom Mechelen-Brussel voor het vicariaat 
Vlaams-Brabant en Mechelen. De wijding vond plaats op zondag 2 
september in de Sint-Romboutskathedraal te Mechelen. Zelf  is Mgr. 
Vanhoutte afkomstig uit Oostende. Het was in bisdom Brugge dat hij 
actief  was als priester, als professor en president van het Grootseminarie, 
als vicaris-generaal en bisschoppelijk gedelegeerde voor de parochies. Hij 
koos als bisschopsleuze: Veni Sancte Spiritus (Kom Heilige Geest). 
“De bede om de komst van de Geest geeft goed de nood en de vreugde 
van de Kerk weer,” zo verklaart hij.

In zijn voordracht zal Mgr. Vanhoutte het hebben over het feit 
dat wij geroepen zijn om een teken te worden van Gods liefde: 

“In geloof  ontdekken we dat iedere mens door God oneindig bemind 
wordt en in zich een verlangen draagt om te beminnen en om bemind te 
worden. We zijn allen kinderen van God die Liefde is.

Het is onze roeping teken te 
worden van Gods liefde in de 
wereld van vandaag. Sommigen 
doen dit als celibatair omwille van 
Gods rijk en willen vooral teken 
zijn van Gods universele liefde die 
uitgaat naar iedere mens. 
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Mgr. Vanhoutte

Anderen maken die roeping waar in het huwelijksverbond waarin man 
en vrouw voor elkaar, hun kinderen en omgeving teken worden van Gods 
liefde. Gods liefde is onvoorwaardelijk, grenzeloos, trouw, totaal, één in 
verscheidenheid, …

De roeping van gehuwden vraagt hun beste krachten maar ook de kracht 
van de Geest, de liefde Gods die in ons hart is neergelegd.

Het is boeiend de Bijbelse wortels van die wondere roeping samen te 
verkennen en te beleven in onze hedendaagse tijd.”



‘Het sacrament van het huwelijk: 
afbeelding en voortzetting van de verhouding tussen Christus en de Kerk’

Jan Vos

Hoe mooi is het wanneer jonge mensen verlangen naar het huwelijk en 
een gezin. Een natuurlijk en gezond verlangen dat gevoed wordt door 
het uitkijken naar het delen van het dagelijks leven met diegene van wie 
je houdt, het krijgen van kinderen, het samen bouwen aan een gezellige 
thuis, het ondernemen van allerlei dingen, het smeden van plannen en 
zoveel meer. 

Maar er is nog een tweede diepere laag die het huwelijk en het gezin op-
tilt uit de louter natuurlijke dimensie. Dat komt tot uiting in het sacra-
ment van het huwelijk die de bovennatuurlijke laag ervan is. Ook hier-
naar mogen en kunnen jonge mensen verlangen en groeien in verlangen, 
nog voordat ze gehuwd zijn. Want het sacrament van het huwelijk is de 
bovennatuurlijke hulp van God voor het huwelijks- en gezinsleven. Elke 
dag kunnen echtgenoten aan God vragen om de kracht en genade van het 
huwelijkssacrament. Want het sacrament van het huwelijk is elke dag van 
het huwelijks- en gezinsleven aan het werk en gehuwden mogen er zich 
echt actief op beroepen! 
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‘Het sacrament van het huwelijk: 
afbeelding en voortzetting van de verhouding tussen Christus en de Kerk’

Jan Vos

De heilige apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de christenen van Efe-
ze over het mysterie van de verlossing van de mens in Christus zoals 
die in de apostolische verkondiging onthuld en gerealiseerd wordt. Het 
hoeft ons niet te verwonderen dat in deze brief het christelijke gezin ter 
sprake komt. Sint-Paulus schrijft aan de gelovigen van de jonge Kerk in 
Efeze over de diepe zin van het (sacrament van het) huwelijk. Hij houdt 
hen in zijn verkondiging voor dat het huwelijk tussen man en vrouw de 
afbeelding en voortzetting is van de verhouding tussen Christus en de 
Kerk. Want het gezin is in de schoot van de Kerk waarlijk de ‘huiskerk’, 
de ‘gezinskerk’ of de ‘Kerk in het klein’, zoals men dit wel eens zegt. In de 
viering van de huwelijkssluiting worden beloften uitgesproken die hier-
van de uitdrukking zijn. 

Graag wil ik jullie meenemen in het 

ontdekken van de bovennatuurlijke 

dimensie van het huwelijk en hoe dit 

een verlangen naar de roeping tot 

het huwelijk en gezin kan verrijken 

en versterken.
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‘Het Wonder van het Leven’

Dirk Materne

Pro Vita – Gezin & Leven trekt al meer dan 20 jaar naar scholen in heel 
Vlaanderen met het professioneel voorlichtingsprogramma:

‘Het Wonder van het Leven’.

Relaties, ontwikkelende vruchtbaarheid en seksualiteit zijn een groeiend 
deel van de leefwereld van tieners. Het belang van een goede opvoeding 
daaromtrent is niet te onderschatten. Duurzame relatievorming en een 
zinvolle seksualiteitsbeleving zullen voor een groot deel het verdere leven 
en geluk van de leerlingen bepalen. 

De presentatie bestaat uit twee delen en de inhoud spitst zich toe op de 
thema’s vruchtbaarheid, puberteit, relaties en seksualiteit. De bedoeling 
is de leerlingen voor te bereiden om op een verantwoorde manier om 
te gaan met relaties en seksualiteit en hen weerbaar te maken tegen de 
mogelijke risico’s. Uitgebreide aandacht voor het wonder dat hun eigen 
leven zelf is en de waarde van unieke relaties laten dit respect ontluiken. 
Daarbij wordt ook de levensbeschouwelijke dimensie aangeraakt, steeds 
met respect en in dialoog.

 Op deze ‘Echte Liefde Wacht’ 
bijeenkomst laten we u kennismaken 

met het eerste deel van:
‘Het Wonder van het Leven’. 
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In de buik van een moeder zit een tweeling. 

Zegt de één:
“Geloof jij in een leven na de bevalling?”

Antwoordt de ander:

“Natuurlijk! Waarom vraag je dat? Er moet iets zijn na de bevalling! 
Misschien zijn we hier om onszelf voor te bereiden op wat we later zullen zijn.”

“Onzin! Er is geen leven na de bevalling!
Trouwens, wat voor soort leven zou dat kunnen zijn?”

“Ik weet het niet, maar ik denk dat er meer licht zal zijn dan hier. 
Misschien kunnen we daar wel lopen met onze benen en eten met onze 

monden. Misschien dat we dan meer zintuigen hebben 
om dingen te begrijpen die we nu nog niet begrijpen.”

“Dat is absurd! Lopen is onmogelijk! En eten met onze monden? Belachelijk!
De navelstreng geeft ons alles wat we nodig hebben!

Maar de navelstreng is heel kort, 
dus leven na de geboorte is sowieso uitgesloten.”

“Nou, ik denk wel dat er iets is en dat het misschien gewoon anders is dan hier. 
Misschien hebben we die navelstreng dan helemaal niet meer nodig.”

“Onzin! En trouwens: als er hierna nog leven is, waarom is er dan nog nooit 
iemand uit dat leven teruggekomen? De bevalling is het einde van ons leven! 

Daarna is er niets anders dan duisternis, stilte en vergetelheid. 
Het brengt ons nergens!”

“Nou, dat weet ik niet. Maar wat ik wél weet, is dat we dan 
onze moeder zullen ontmoeten en dat ze voor ons zal zorgen.”

 
“Moeder?? Geloof jij nu écht in moeder? Dat is om te lachen!

Als moeder echt bestaat, waar is ze dan nu?”

“Ze is overal om ons heen! We zijn omringd door haar! We zijn van haar! 
We leven IN haar! Zonder haar zou en kan er geen leven zijn!”

“Nou, ik zie ‘haar’ niet en ik merk niks van ‘haar’,
dus is het enkel maar logisch dat ze niet bestaat!”

“Soms, als je stil bent en écht luistert, kan je haar aanwezigheid voelen 
en kan je haar liefhebbende stem horen, die ons roept van boven.”

Een leven na de bevalling?
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09.30u
10.00u
10.30u
12.00u
12.30u
13.15u
14.30u
16.15u
18.00u
19.00u

Warme drank en versnapering

Verwelkoming

Mgr. Vanhoutte

Zang
Lunch (soep is voorzien)

Aanbidding en biechtgelegenheid

Jan Vos
Dirk Materne

H. Mis
Spaghetti en gezellig napraten

Programma

Afzender/ V.U.: D. Materne, A. Geudensstraat 19, 2800 Mechelen, België | 015/42 28 14 
info@provita.be | www.provita.be | IBAN BE13 4050 1279 5139 | Verschijnt niet in December

Heb je bedenkingen of  vragen bij deze tekst of  rond dergelijke kwesties?  
Stuur gerust een mailtje naar info@provita.be

Inschrijven via 

email: info@echteliefdewacht.be OF tel: 015/42.28.14

Echte Liefde Wacht

Leemstraat 20, Onze-Lieve-Vrouw-Waver
Zaterdag 22 oktober 2022 - 9h30 tot 21h00
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