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REGIO OOST‐VLAANDEREN
Marialand 31  9000 GENT

+32 9 223 11 25
www.katholiekonderwijs.vlaanderen

 

 

r.-k. GODSDIENST 
 

 

Marie-Ann De Cocker en Veronique Malfrere 

Voor alle leraren r.-k. godsdienst  

1 Eigen aanbod 

 

1.1 HBO5 herfstberaad 

Het herfstberaad gaat door op dinsdag 14 november van 14.00u tot 16.00u in het Hendrik 

Consciencegebouw, Koning Albert II laan in Brussel in lokaal 1C09. Inschrijven vooraf via 

erik.mels@fulladsl.be. 

 

2 Aanbod door derden 

2.1 Ouverture Broederlijk Delen 
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2.2 Beleg van Gent 

Op woensdag 15 november gaat het maandelijkse Beleg van Gent (lunchgesprek) door. Het thema 

is: ‘Vrouwe Justitia: gewikt en gewogen’. Inleider is Ingrid Mallems, voormalig magistraat en 

rechter. Van harte welkom in het St-Baafshuis vanaf 12 uur. Start stipt om 12.15u en eindigt even 

stipt om 13.15u. 

2.3 UCSIA Nieuwsbrief 

De nucleaire oorlogsdreiging in Azië en de terroristische aanslagen van IS in Spanje beheersten het 

internationale vakantienieuws. Op nationaal vlak kreeg de plaats van religie(s) in de openbare 

ruimte grote aandacht van commentatoren. De koning herkende op 21 juli in zijn land een 

gemeenschap van waarden en prees de ontmoeting met een andere cultuur zoals de islam. De 

meningen daarover waren mild, maar een aantal opiniestukken en kranteninterviews over religie, 

moderniteit en het kerkelijk standpunt over euthanasie brachten het opiniewater in hevige 

beroering. 

UCSIA vindt deze aangelegenheden relevant. De plaats van religie in de samenleving vormde 

opnieuw het onderwerp van de internationale academische 'Summer School'. De herfst van 2017 

biedt een internationale conferentie over 15 jaar Belgische euthanasiewetgeving. Ook start een 

reeks academische seminaries over vrede en oorlog, pacifisme en nucleaire dreiging. Drie 

voorbeelden van hoe UCSIA over maatschappelijk belangrijke onderwerpen geen vluchtige opinies 

formuleert, maar ze grondig onderzoekt in een tegensprekelijk debat met wetenschappers uit 

verschillende disciplines. 

Lees de UCSIA nieuwsbrief! 

2.4 Hedendaagse geloofsgetuigenis 

Wie op zoek is naar een authentieke en eigentijdse geloofsgetuigenis als bezinning voor de 

pastorale groep of voor leerlingen uit de derde graad, kan hiervoor contact opnemen met Marjan 

Bonaugure. Als maatschappelijk assistente beleefde zij in 2005 een merkwaardige geloofservaring 

die haar leven een cruciale wending gaf en enkele relevante levenskeuzes beïnvloedde. Hierover 

komt zij vertellen en zij biedt tevens de kans om met haar in gesprek te gaan over geloof, roeping 

en concreet engagement. In de regionale bijeenkomsten voor schoolpastoraal van dit schooljaar 

zal zij dit initiatief op school persoonlijk komen voorstellen maar wie vooraf al contact wil 

opnemen met haar kan dit doen via marjanbonaugure@gmail.com of telefonisch op het nummer 

0472 08 42 39. 

2.5 Informatiedag over groepsreizen naar Taizé 

Broeder Sebastiaan en broeder Jasper organiseren op 16 november in samenwerking met Verus 

een bijeenkomst in Utrecht voor docenten van middelbare scholen over het organiseren van 

groepsreizen naar Taizé. 

 Waar gaat het over? 

Hoe is het mogelijk om leerlingen van een middelbare school (vanaf ongeveer 16 jaar) mee te 

nemen naar Taizé voor een week  

 Wat is de betekenis van zo'n reis voor leerlingen? Wat kan de invloed zijn op de sfeer in een 

school? Hoe organiseer je zo'n reis praktisch? Hoe kan je een bus of minibus organiseren? 

Welke tijd van het jaar is geschikt? Binnen schooltijd of buiten schooltijd? Uitwisseling van 

ervaringen. Wat zijn goede argumenten tegenover de schoolleiding/ en of schoolbestuur om 



RN so november 2017 r.-k. Godsdienst 3 
  

zo'n reis mogelijk te maken?  

Hoe kunnen we andere scholen uitnodigen om zo'n reis te beginnen? 

 

Waarom zo'n ontmoeting?  

We hebben als broeders de ervaring dat een groep scholieren uit Nederland bijna altijd een hele 

goede, leerzame ervaring opdoet in Taizé. Niet alleen religieus, maar zeker ook als menselijke 

ervaring. Hoe vaak horen we niet vanuit (vaak niet kerkelijke) jongeren de opmerkingen als: " Ik 

ontdek mezelf";"" ik kan hier echt mezelf zijn"; "Iedereen is hier zo open. Je kunt iedereen zo 

aanspreken";" ik ontmoet jongeren uit de hele wereld"; "Ik kan nu echt goed nadenken over het 

leven." Er zijn elk jaar zo'n 20tal scholen die naar Taizé komen elk jaar, en de vraag is ook of er 

meer scholen zouden kunnen komen. Vele leraren zijn al eens zelf in Taizé geweest en vragen 

zich af of een reis voor hun school ook mogelijk is. Hoe kunnen we deze leraren aanmoedigen? 

Bijvoorbeeld één of twee leraren met een heel klein groepje jongeren mee te laten reizen met de 

eigen bus. Dat heeft Ton Jansen vaak gedaan met zijn reis vanuit het Bonifatius Utrecht. 

Waar? 

Gerrit Rietveld College, Utrecht 

Wanneer ? 

Donderdag 16 november van 14u30 tot 16u30. 

Aanmelding voor deze ontmoeting voor maandag 13 november bij: Marguerite Weller, lerares van 

het Gerrit Rietveld College Utrecht. Email : <m.weller@gerritrietveldcollege.nl> 

Telefoon : 06 51002010 

 

2.6 Boek ‘Leven in het Licht. Geloven en bidden met Elisabeth van de Drie-eenheid.’ 

 

Collega Martine D’hollander, leerkracht r.-k. godsdienst in de Benedictuspoort Ledeberg, 

verdiepte zich in de spiritualiteit van de Karmel. Het leven en de actualiteit van de boodschap van 

de heilige Elisabeth van de Drie-eenheid kan je lezen in het boek ‘Leven in het licht.’. Het boek 

kan je bestellen via www.carmelitana.be.  
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2.7 Elke groep een klimaatplan 

 
2.8. Urban Prayers 

Wat hebben verschillende religies en tradities met elkaar gemeen? 

Een aantal zondagnamiddagen op rij gaat NTGent, in samenwerking met Victoria Deluxe, op 

bezoek bij diverse gebeds- en meditatieplekken in de stad Gent: een katholieke kerk, een Turkse 

moskee, een Sikhtempel, een boeddhistisch centrum, een protestantse kerk en de crypte van de 

Sint-Baafskathedraal. 

Op deze bijzondere locaties brengen we een programma op zoek naar de gemeenschappelijke 

grond onder al deze levensbeschouwingen. In de kern gaat het om een boodschap van 

“Elke groep een klimaatplan” 
Een avond rond ons engagement voor het klimaat 

De encycliek Laudato Si’, het klimaatakkoord en wij  
Karel Malfliet, stafmedewerker Ecokerk 

 

Voedsel van welke oogst? 
Luc Vankrunkelsven, oprichter Wervel 

 

Hernieuwbare energie 
Chris Derde, oprichter Wase Wind 

 

Investeren in een klimaatvriendelijke toekomst 
Johan Elsen, directeur Oikocredit 

i.s.m. Dekenaten Gent, Deinze en Wetteren 

28 november 2017—20 uur 

Sint Baafshuis, Biezekapelstraat 2 te Gent 
Deelname in de onkosten: € 2 
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naastenliefde en verdraagzaamheid, maar ook over spiritualiteit: het geloof dat er meer is tussen 

hemel en aarde dan we met onze ratio kunnen bevatten. Tegelijk is er in Urban Prayers ook plaats 

voor twijfel, eigen aan ons als mens. 

De oorspronkelijke reeks werd enkele jaren geleden bedacht door Björn Bicker, dramaturg bij de 

Kammerspiele toen Johan Simons daar artistiek leider was. Zijn insteek voor het project was de 

vaststelling dat religie nog steeds goed standhoudt in de 21ste eeuw, ondanks alarmerende 

berichten – en daden – vanuit fundamentalistische hoeken. Bicker schreef een theatertekst met 

koorpartijen waarin de paradoxen van geloof goed worden weergegeven: het geloof als collectief 

gegeven tegenover de individuele beleving, de vooroordelen en het rumoer aan de buitenkant 

tegenover de rust en verstilling aan de binnenkant, enzovoort. Gecombineerd met livemuziek, 

niet zelden gebracht door een echt koor, vormde de stadsreeks Urban Prayers een uitnodiging om 

elkaar opnieuw te ontmoeten als mens, met religie als gezamenlijk thema. 

Voor de reeks in Gent gaan we op dit elan verder: fragmenten uit de oorspronkelijke Duitse tekst 

worden voorgelezen door een aantal acteurs, in combinatie met andere teksten en Gentse 

getuigenissen, en deze lezing wordt afgewisseld met stemmige livemuziek. De regie is in handen 

van Yahya terryn, onder meer bekend van het intussen ter ziele gegaan theatercollectief Het Kip. 

De artistieke inhoud per gebedsplek is hetzelfde, maar waar mogelijk wordt er iets aan 

toegevoegd door de gastheren en/of -vrouwen van de plek zelf. 

 

De spelers die lezen zijn: Ademilola Oduwole, Yannick Tayou, Abou Dar Abbas, Lien 

Wildemeersch, Chris Thys en Frank Focketyn. De muziek is gecomponeerd door Yasmin en Fedia 

Holail Mohamed (twee van de zingende zussen uit de band Binti), Cesar De Sutter en Gilles 

Vandecaveye. Via zang, gitaar en toetsen creëren zij een extra betekenislaag in een programma 

waarin spiritualiteit, als menselijke behoefte en traditie, de rode draad vormt. 

Praktisch: 

Tickets 12 euro 

De voorstelling wordt gebracht in telkens verschillende Gentse gebedshuizen. In de 

kalenderpagina's van ons magazine oktober-november staat het aanvangsuur verkeerd: we starten 

om 16.00u. Link beschikbare data: https://www.ntgent.be/nl/productie/urban-prayers.  

 

2.9. Dialoogactiviteiten PARCUM  

Als dialoogmuseum zet PARCUM bewust in op de wisselwerking tussen hedendaagse (mondiale) 

thema’s en religieus erfgoed, tussen gelovigen en niet-gelovigen, tussen verschillende 

denominaties en levensbeschouwingen, tussen jongeren en ouderen, ... Met deze aanpak wil 

PARCUM betrokkenheid stimuleren bij bezoekers van allerlei levensbeschouwelijke en culturele 

achtergronden. Het museum positioneert zich als een open ontmoetingsplaats, een plek voor 

kritisch en creatief denken, voor verwondering en verdieping, voor reflectie en dialoog. 

In het kader van de openingstentoonstelling 'Van de wereld. Beelden van beslotenheid en 

bevrijding' werden enkele specifieke dialoogactiviteiten ontwikkeld. Een overzicht: 

Tijdens het colloquium 'Op een kier. Over beslotenheid in verschillende religies' gaan we op 21 

november dieper in op het thema 'beslotenheid' bij verschillende religies en levensbeschouwingen 

en op de onderlinge interactie. Het programma start met een inleiding op het thema 'beslotenheid 

bij religieuzen' door curator Liesbet Kusters. Vervolgens verzorgt Evelyne Verheggen van het 

Ruusbroecgenootschap en lezing over devotionalia en devotieprenten (Andachtsbilder) met 

wonden en Arma Christi. Tillo Detige (Universiteit Gent) zal het concept 'isolement' in de Oosterse 
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religies toelichten. Professor Emilio Platti (KU Leuven) belicht tenslotte de verhouding tussen het 

christendom, het jodendom en de islam met betrekking tot de idee van isolement. De dag wordt 

afgesloten met een bezoek aan de tentoonstelling 'Van de wereld. Beelden van beslotenheid en 

bevrijding' onder leiding van de curator. Meer info en inschrijvingen via deze link.  

Op zondag 19 november neemt PARCUM deel aan de 'Kunstendag voor Kinderen' met een 

intergenerationele verteldag. Samen met onze vertellers komen de kinderen te weten waar de 

voorwerpen uit de tentoonstelling vandaan komen, wie ze gemaakt heeft en waarvoor ze gebruikt 

worden.  Meer info via de website van PARCUM.   

In tijden van stress en burn-outs neemt het verlangen naar stilte bij veel mensen toe. Stilte, 

inkeer en contemplatie kennen een rijke geschiedenis binnen de christelijke traditie, maar 

worden ook in andere levensbeschouwingen op verschillende wijzen beleefd. Tijdens de 

dialoogmiddag 'In stilte geborgen'  op zondag 3 december wordt er dieper ingegaan op vragen 

zoals: Hoe kan een begrip als 'contemplatie' in de hedendaagse maatschappij worden ingevuld? 

Hoe kan er vanuit contemplatie worden ingespeeld op hedendaagse zingevingsvragen?... Sprekers 

Thomas Quartier osb (KU Leuven - Sint Willibrords Abdij Doetinchem), Ilse Kerremans (KU Leuven- 

Karmel) en Harjinder Singh (Sikhgemeenschap) gaan met elkaar en met het publiek in dialoog over 

de betekenis van contemplatie vandaag in de verschillende religies en levensbeschouwingen. Meer 

info en inschrijvingen via deze link.  

Het opzoeken van afzondering en stilte gebeurt binnen alle religies en levensbeschouwingen. 

'Stilte' duidt niet enkel op de afwezigheid van geluid, maar biedt ook ruimte tot reflectie en 

innerlijke dialoog.  In het kader van de openingstentoonstelling  biedt PARCUM de kans om een 

actuele ervaring mee te maken. Dit in samenwerking met de interlevensbeschouwelijke 

dialooggroep GrenzenbewegenLeuven. Meer info en inschrijvingen via deze link. 

2.10. Toneel op donderdag in de Oude Abdij in Drongen 

Daniël Gybels schreef voor theatergezelschap Tinnenpot uit Gent de monoloog ‘Augustinus’, 

vertolkt door Guido Vanderauwera in een regie van Jo Decaluwe.  

 

Augustinus (°354 +430), terug-van-nooit-weggeweest is gebleven omdat hij schreef. Zestien 

eeuwen geleden stelde hij zich vragen waar we nu nog altijd mee bezig zijn. “Waar zal ik U 

vinden?”, “Hoe komt het toch dat mensen wat ze liefhebben steeds opnieuw vernietigen?” Ook in 

zijn persoonlijk leven “Waarom faalde ik in de liefde voor een vrouw?” 

 

Leitmotiv van Augustinus' leven is een hartstochtelijke zoektocht naar Waarheid, Goedheid en 

Schoonheid. Naarmate hij ouder wordt ontdekt hij dat deze eigenschappen nog het meest van al 

belichaamd worden in de persoon van Jezus Christus. Als pastor benadrukt hij de waarde van de 

gemeenschap, persoonlijke integriteit en Gods oneindige barmhartigheid als sluitstuk. Van zijn 

eigen zuiverheid of grote gelijk is hij minder overtuigd. Als hij het einde voelt naderen in een door 

Vandalen belegerde stad, laat hij boetepsalmen op de muren aanbrengen en stuurt hij iedereen 

weg om zijn onvermogen in de handen van God te leggen. 

 

Datum: 

Donderdag 30 november 2017 om 20 uur  

Plaats: 

De Neogotische kapel van de Oude Abdij Drongen (bij Gent). (zie Contact voor reisroute) 

Kosten:  

Voorverkoop €16, adk €18 / -26 jaar: voorverkoop €10, adk €11 
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IBAN BE11 4478 6306 0148      BIC KREDBEBB 

 

De andere stukken: 

1 maart 2018  -  Mijn zoon Damiaan door Tine Ruysschaert 

19 april 2018  -  Beatrijs door Frank Cools 

 

Info en inschrijven: 

Kaartenverkoop via mail activiteiten@oudeabdij.be of telefonisch +32 9 226 52 26 

Betalingen via IBAN: BE11 4478 6306 0148 (BIC: KREDBEBB) en 

in mededeling: Toneel + naam van stuk of 4 stukken + je naam. 

 

De flyer van het toneelstuk vindt u hier. 

2.11 Filosofische lezing tussen de verhouding wetenschap en religie 

Vrijdag 1 december om 20u geeft Kris De Boel (classicus-filosoof) in de kerk van Melsen 

(Merelbeke) een filosofische lezing over de verhouding tussen wetenschap en religie. Het is tevens 

een hulde aan de in Vlaanderen onbekende maar in de Franstalige wereld zeer bekende Waalse 

wetenschapsfilosoof Jean Ladrière die in november 2007 overleed. 

In het novembernummer (2017) van het tijdschrift Streven is een korte neerslag te vinden onder 

de titel Jean Ladrière (1921-2007). De articulatie van betekenis in wetenschap en religie. 

(http://www.streventijdschrift.be/dezemaand.htm). Een korte samenvatting: De lezing/het 

artikel is een filosofische bijdrage aan het nadenken over waarheid en betekenis, zowel in een 

wetenschappelijke als in een godsdienstige context. Uitgangspunt is het denken van de 

Franstalige Belgische filosoof Jean Ladrière (1921–2007) die in zijn werken pleit voor een 

wederzijds respect tussen wetenschappelijke logica en religieus discours, zodat de eigenheid van 

beide ‘taalspelen’ wordt erkend en het ene ‘taalspel’ niet ondergeschikt wordt gemaakt aan het 

andere. 

Wie interesse heeft om deze lezing bij te wonen kan Kris De Boel via een berichtje op de hoogte 

brengen (kris.deboel@sbhg.be) of zich rechtstreeks bij de organisatie (kerkraad van Melsen t.a.v. 

Jo Byttebier) inschrijven: JoBeBy@gmail.com. 

 

2.12 Advent 2017 ‘Uit God geboren’ 

Op 3 december 2017 start de adventsretraite Uit God geboren. Auteur is Ben Frie sj. Meer 

informatie: http://www.ignatiaansbidden.org/. 

De ignatiaanse spiritualiteit komt voort uit de persoonlijke ervaring van Ignatius van Loyola, de 

stichter van de jezuïeten. Zij wordt sterk bepaald door het thema van ‘God zoeken en vinden in 

alle dingen’. De wereld met heel haar wisselvalligheid en onvoorspelbaarheid is een vindplaats 

van God. Ieder ogenblik kan een ontmoetingspunt worden met Hem. Dit inzicht groeide vanuit de 

grote ‘vertrouwelijkheid van Ignatius met God’. Voor hem kan de mens omgaan met God ‘zoals 

een vriend met een vriend’. 

In de visie van Ignatius van Loyola worden mensen geroepen om ‘contemplatief’ te zijn in hun 

handelen. Dat wil zeggen ‘beschouwend’, meditatief. De activiteiten die de mens ontplooit, 

kunnen hem voortdurend tot inkeer brengen. De reflectie op de diepere betekenis van zijn 

handelen kan hem vervolgens weer tot weloverwogen actie brengen Zo kan heel het doen en laten 
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van mensen doortrokken zijn van de goddelijke oorsprong ervan, elk moment. Zo kan Gods 

nabijheid een vanzelfsprekendheid worden. 

 

2.13 ORBIT en het concept van de ‘ronde tafel’ 

Rond deze tafel willen we enkele grote maatschappelijke thema’s gelinkt aan religie en 

levensbeschouwing aankaarten. We hebben met een denkgroepje al een eerste lijstje van thema’s 

aangelegd: 

 Erkenning van religie en levensbeschouwingen binnen de Belgische juridische kaders 

 De druk waaronder vrijwilligers in levensbeschouwingen en religieuze gemeenschappen staan 

 Kledijvoorschriften en de discussies daarrond 

 Voeding en de discussies daarrond 

 Dialoog tussen personen in religieus en dogmatisch verschil. Voorwaarden? 

 … 

  

U bent meer dan welkom om deze thema’s mee af te tasten. 

U mag ook nog andere thema’s die u ziet aan bod laten komen. 

Woensdag 13 december vanaf 13.30 (tot 16.30) in de Clemenspoort, Overwale 3, 9000 Gent.  

 

 


