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Goede dag, 

De kiemkrachtgesprekken van de  
geloofsgemeenschap Sint-Jozef  
te Sint-Niklaas willen ruimte bieden 
voor inkeer, dialoog en diversiteit. 

We beginnen telkens om 20u00. 
We bieden u een drankje aan en luisteren 
naar de spreker. Maar er is ook gelegenheid 
om met hem / haar en elkaar  
in gesprek te gaan. 
Rond 21u45 sluiten we de avond af  
met een bezinnend- gebedsmoment. 
Per avond vragen we een bijdrage van  
5 euro. Enkel voor de avond  
'proeven van Marcus' zal er een  
aangepaste prijs zijn (inclusief maaltijd).  

WAAR? 
Vergaderzaal Ons Huis 
Schoolstraat 270 
9100 Sint-Niklaas 
(of in de Sint-Jozefkerk) 

Meer informatie of verwittigen 
van je aanwezigheid kan bij: 

Jan Van den Branden  03 777 37 48 

Luc Maes  03 772 49 67 
lucmaes.belsele@skynet.be 

Lieve Van Driessen 0479 50 77 04  
lieve.vandriessen@telenet.be 

Parochiesecretariaat         03 776 11 07 
Tereken 5A 
secretariaat@terekenparochie.be 
Je kan ons ook vinden op:   
www.terekenparochie.be en op:     
www.facebook.com/terekenparochie 

mailto:lucmaes.belsele@skynet.be
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Eric woont en werkt als priester in Guatemala,  
midden de Maya Mam gemeenschappen.  
Hij spreekt over meer dan 30jaar leven met de Maya’s.  
Vanuit zijn dagelijks bezig zijn staat hij dicht  
bij zijn mensen in heel concrete situaties. 
Zijn ervaring wordt vanuit helikopterzicht bekeken door 
Stephan Parmentier, professor in de criminologie en  
mensenrechten aan de KUL.  
Hij strijdt tegen straffeloosheid, is overschouwend  
inzichtelijk en doet dit met veel mededogen en liefde 
voor dit volk en het land.  

Een bijzondere missie in deze oktobermaand. 

Lieve De Cleen is 'zuster van liefde' en sinds 1984  
vrijwilliger in de Beweging van Mensen met laag  
inkomen en Kinderen. Vanuit die ervaring getuigt zij 
over een gezin in extreme armoede. Maar ook over het 
hardnekkig verzet tegen armoede als een dagelijkse 
strijd om waardig 'mens' te mogen zijn en als gezin te 
kunnen leven. Een avond die we aanraden, zeker voor 
allen die naast mensen willen gaan staan. 

Younes is lid van de Unie van de Oost-Vlaamse  
moskeeën en Islamleerkracht in Beveren. Hij bespreekt 
met ons wat de kern is van zijn geloof, maar ook  
hoe hij wegen ziet waarlangs verschillende religies en 
culturen dichter bij elkaar kunnen komen (terwijl ze  
in deze tijd juist verder uiteen verder lijken te groeien). 
Ongetwijfeld zal de vraag van radicalisme zeker ook  
aan bod komen (preventie…). 

Woensdag 23 november 2016  
Lieve De Cleen 

MAANDAG! 15 mei 2017  
Krista Bracke 

Vrijdag 31 maart 2017 
Luc Devisscher e.a. 

 

Woensdag 08 februari 2017 

Woensdag 22 februari 2017 

Woensdag 8 maart 2017 

Luc Maes 

Woensdag 28 september 2016 
Younes Ouchan  

Woensdag 26 oktober 2016 
Eric Gruloos en Stepan Parmentier 

 
 
 

 
Krachtlijnen van de Islam 
 

 
 
 
  
 
  
  
 
  
  
De strijd tegen de straffeloosheid:  
bilan en perspectieven 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
  

Butagas, blauwe vuilniszakken  
en 'Du' van Peter Maffay 
 
 
 

 
      

  

  
  

 
 

Hoera, ik heb  een  burn-out 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mijn leven op stelten 

"Ik voelde me opgebrand, leeg,  
alleen en twijfelde aan mezelf.  
Mijn partner ondersteunde me,  

deelde mee in de klappen  
maar wist op den duur ook geen raad meer".  

In 2010 had Freddy (niet zijn eerste) burn-out  
Hij beschrijft ons zijn ervaring: gaandeweg  

leerde hij de mechanismes kennen, de valkuilen,  
de oplossingen en zijn 'spiritueel ontwaken'.  

Het is een persoonlijk én positief verhaal.  
Freddy Withagels (°1953) woont in Belsele  

en is industrieel ingenieur.  
Hij deed veel ervaring op in organisatiekunde  

en in weerstand tegen veranderingen. 
Daarnaast is hij ook full-time mantelzorger  

voor zijn echtgenote. 

Woensdag 26 april 2017 

Freddy Withagels 

Eén vingerknip en je krijgt een compleet nieuw bestaan. 
Op zondag interviewt Radio 1-producer en presentator  

Krista Bracke zanger Luc De Vos,  
vijf dagen later is ze op sterven na dood,  

omdat bacteriën haar lichaam willen overnemen. 
Krista ging in 2009 door een hel,  

maar sterke en straffe mensen  
wilden haar niet laten gaan.  

Met succes, al draagt ze de sporen  
van het zware gevecht dat ze heeft geleverd.  

Ze vertelt ons over haar strijd om met de  
beperkingen van haar nieuwe leven om te gaan:  

opnieuw evenwicht vinden in haar bestaan  
en als mama van twee zonen en grenzen verleggen.  

Zeven jaar later kan ze weer stappen, zwemmen,  
fietsen, autorijden, zelfs tango dansen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

De wonderen zijn de wereld niet uit. 

 
      
 

 
 
 

Proeven van Marcus 
Een vertelling aan tafel. 

 
 

In de evangelies zijn er heel wat wonderverhalen.  
Ze vertellen niet echt wat we denken.  
Hoe kunnen we die verhalen dan verstaan?  
Welke wonderen kunnen we in ons eigen leven 
ontdekken aan de hand van die verhalen?  
In drie vormingsavonden denken we er samen 
over na en gaan erover in gesprek. 
We vragen om op voorhand in te schrijven  
voor de drie avonden samen.  
Dat kan op het parochiesecretariaat, 
03 776 11 07,secretariaat@terekenparochie.be. 

Een originele en smakelijke manier om kennis  
te maken met het evangelie van Marcus.  
Vanuit historisch onderzoek naar de  
eetgewoonten uit die tijd werd  
een viergangenmenu samengesteld.  

Tussen de gangen door komen verschillende  
personages uit het Marcusverhaal tot leven.  
Een avontuur voor iedereen met culinaire  
en literaire interesse. 
 

Praktische informatie volgt later. 


