
Donderdag 6 juni 2019 

Verdiepen en verbinden. Burgerschap en 

christen zijn: christen paradox?!                           

Een visie op de toekomst. 

Piet Raes 

 

In onze Westerse wereld vormt individuele vrijheid 
een heel belangrijk fundament. Een samenleving 

die hierop gebouwd is, en bijgevolg de diversiteit en 
de scheiding tussen kerk en staat waardeert, vraagt 
zich ongetwijfeld af wat christenen drijft om te 
kiezen voor een toch wel aparte levensstijl.                         
Deze vragen klinken ons wellicht niet vreemd in de 

oren: Wie ben je, waar is je geloof goed voor? 
Hoe draag jij als christen bij aan onze samenleving? 
 
Piet Raes (filosoof, sociaal & cultureel antropoloog, 
voormalig stafmedewerker Vlaams Secretariaat van 
het Katholiek Onderwijs en vormingswerker bisdom 

Gent, sinds 2017 Bisschoppelijk gedelegeerde voor 

vorming, catechese en gezinspastoraal in het 
Bisdom Brugge) zal deze vragen beantwoorden 
vanuit het hart van het geloof, vanuit de paradox 
van christen zijn. 
 
Met dit referaat waarin de klemtoon ligt op de toch 

wel uitdagende en boeiende tijd voor christenen 
vandaag, sluiten we onze 11de jaargang af.  

Stuurgroep 

Van Den Velde Luc, pastoor-deken 
Carbonelle Evelyne 

De Cock Amand pr. 
De Cremer Robert pr. 

De Moor Machteld 

De Pandelaere Eddy 
De Praeter Annemie 

De Vos Benjamin 
Lefevere Miet 

Quaghebeur-Franssen Wouter en Cindy 

Thienpont Nadine 
Van de Velde Hilde 

 

De referaten zijn gratis.                                                                            

We zijn onze sponsors hiervoor heel 

dankbaar. 

U kunt ons een financieel duwtje in de 

rug geven via een overschrijving op 

BE47 8916 0402 6080                  

VDSPBE91                                                       

van Christen Forum Vlaamse Ardennen,                                                           

Markt 39, 9700 Oudenaarde                                                                                    

met vermelding: “Steun Christen Forum 

Vlaamse Ardennen”. 

Jouw opmerkingen, suggesties, ... zijn 

altijd bij een babbel welkom bij de 

leden van de stuurgroep of je kan een 

mailtje sturen aan 

adepraeter@telenet.be 

 
 
 

Van harte welkom! 

 
Telkens van: 

20.00 u – 21.15 u 
 

Locatie: 

Sint-Walburgakerk 

OUDENAARDE 
 

 
Achteraf kans tot ontmoeting                    

met de sprekers  

en tijd voor een gezellige babbel  
in Walburgacentrum, Zakske 2. 

 



Donderdag 27 september 2018 

Laudato Si' en de klimaatcrisis: 

een dringend appèl tot handelen. 

 

Karel Malfliet 

 

 
 
Er is de wereld van voor en na het Akkoord van 
Parijs. En er is de wereld van voor en na het 
verschijnen van de encycliek Laudato Si'. Het eerste 
werd terecht een historische gebeurtenis genoemd. 
De wereld verenigde zich voor een ambitieus 

programma om de gemiddelde temperatuurstijging 
‘flink onder de 2°C te houden’. Het tweede is niet 
minder historisch. De encycliek stelt scherp op de 
band tussen ecologie en de vraagstukken van 
armoede, rechtvaardigheid en vrede, en voedt zo 
het klimaatdebat met een indringend ethisch appèl.  
Het pleidooi van paus Franciscus voor een 'integrale 

ecologie', zijn oproep tot ecologische bekering en 
een diepgaande dialoog vinden wereldwijd 
weerklank, over de levensbeschouwingen heen. 
Laudato Si’ bevat een programma voor jaren. Zowel 
het Akkoord van Parijs als Laudato Si’ dagen de 

Kerken en de christelijk geïnspireerde organisaties 

en bewegingen uit. Het moment om te 'focussen op 
een andere levensstijl' en het 'ontwikkelen van een 
ecologisch burgerschap' is nú. Over wat dit kan 
betekenen, vertelt Karel Malfliet (industrieel 
ingenieur landbouw en tropische landbouw) van 
Ecokerk in deze editie van CF Vlaamse Ardennen. 

 

Donderdag 22 november 2018 

God is liefde. Gods genadegaven                

zijn rijk en verscheiden. 

 

Katherine Stubbe 

 

 
 

Na haar studies als licentiaat handels- en financiële 

wetenschappen besloot Katherine Stubbe de 
apotheek van haar ouders mee uit te bouwen. 
Enkele maanden later besliste ze om zelf de 
apotheekstudies aan te vatten. Deze volgde ze in 

de VU Brussel, voor haar een uitdagende omgeving 
om na te gaan welke plaats geloof in haar leven 
kreeg. Hoewel gelovig opgevoed, kwam haar 

roeping in het laatste jaar apotheek toch nog totaal 
onverwacht. De vraag rees hoe dat te combineren? 
Twee studies rijker en een roeping: het werd een 
ware zoektocht om alles een plaats te kunnen 
geven. Katherine Stubbe groeide in haar geloof via 
de Sint-Michielsbeweging in Kortrijk, waar ze samen 

met andere jongeren verder haar relatie met God 
mocht ontdekken. Die relatie werd zo persoonlijk 
dat haar duidelijk werd dat het geen keuze moest 

zijn van of-of maar een keuze van en-en. Gods 
Liefde was zo vervullend dat ze niet anders kon dan 
er ten volle ‘ja’ op zeggen. Op 4 september 2016 
werd ze door mgr. Jozef De Kesel, inmiddels 

kardinaal, gewijd tot godgewijde vrouw. 
Katherine Stubbe neemt ons mee in haar 
inspirerend levensverhaal over ‘de liefde van haar 
leven’. 

Donderdag 14 maart 2019 

Waar is God als mensen lijden? 

Een christelijke visie. 

 

Marc Steen 

 

 
 
Lijden heeft veel namen en roept veel vragen op. 
Vanuit zijn lijdenservaringen stelt de mens zich 
diepere zin-vragen en de vraag naar God. De man 
Job is een mens van alle tijden en daarom worstelen 

we ook vandaag, net als de Bijbelse Job, met elk 
beeld dat over God wordt opgehangen: de 
rechtvaardige Rechter, de wijze Opvoeder, de God-
veraf-en-nabij... Christenen halen best hun 
‘antwoord’ vanuit het gebeuren van en met Jezus 
Christus. Dat ‘antwoord’ kan nooit een sluitende 
verklaring zijn. Het laat vele waarom-vragen 

onbeantwoord. Wel kan het een stukje verheldering 
bieden en een stimulans betekenen tot een groter 
vertrouwen en radicalere inzet voor lijdende 
medemensen. Vanuit het Christusgebeuren mogen 
we geloven in een God die mensen draagt, een God 
die in Jezus handen en voeten heeft gekregen, een 

God die ons niet los laat in het Golgota van ons 

menselijk bestaan.  
Marc Steen (priester van het bisdom Brugge en 
professor theologie aan de faculteit Theologie en 
Religiewetenschappen van KU Leuven) helpt ons 
een begaanbare weg te banen doorheen alle 
vormen van lijden heen, in het licht van Pasen. 

 


