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Beste vrienden, 

Als we deze intro schrijven, zitten we volop in onze vierde coronagolf. Het rijk 
van de vrijheid leek even binnen handbereik. De Clemenspoort kreeg terug 
trekjes van de grote dynamiek van in de pre-coronatijd.  Nu is het opnieuw 
schakelen en ons aanpassen aan de veranderende situatie. Maar na de 
eerste schok komt er opnieuw veerkracht vrij. In onze nieuwe 
voorjaarsbrochure hebben we terug een aanbod vol energiegevende 
impulsen die zowel offline als online worden aangeboden. 
Boeiend is dat we als Clemenspoort samen een richting hebben gekozen die 
stapje voor stapje door iedereen wordt omarmd. De Clemenspoort wil een 
warm huis zijn voor iedereen die bij ons langskomt, gelovig of niet. De 
Clemenspoort is een thuis voor de zinzoeker en Godszoeker. De 
Clemenspoort is een broedplaats waar we blijven experimenteren met 
nieuwe vormen van kerkopbouw, geloofsverdieping en het zoeken naar zin. 
De Clemenspoort blijft die plaats waar je het redemptoristisch charisma in 
actie kan ontdekken. 

We hebben een voorjaarsaanbod met drie opritten.  
De eerste oprit is ons open aanbod van vieringen en uitwisselingen rond 
geloof of zingeving. Er zijn verschillende open gemeenschappen die samen 
het kloppend hart vormen van de Clemenspoort. In deze open 
gemeenschappen kan je kennismaken met een eigen aanbod, maar je kan 
ook gaandeweg de weg mee gaan en tot slot mee drager worden. Een open 
gemeenschap denkt of werkt niet exclusief: iedereen is welkom om één keer 
of elke keer te komen kijken of mee te doen en je kan je thuis voelen in 
meerdere gemeenschappen. We hebben onze Porta-gemeenschap met  
Alpha, GR5 (geloofsverdieping) en vieringen op zondag. We hebben de 
Effatagemeenschap die start met een eigen aanbod voor elke generatie en 
haar vieringen heeft op zaterdagavond. Er is ook een groeiende 
meditatiegemeenschap die met twee vaste meditatiemomenten per maand 
en de maandelijkse oasedag in stilte groeit. Daarnaast is er nog I-WAVE dat 
verder zijn vleugels uitslaat en er is ruimte om creatief met elkaar in dialoog 
te gaan over geloof in zincirkels. 
Een tweede oprit is ons open aanbod met optredens, tentoonstellingen, film, 
voordrachten, toneel, … 
En een derde oprit zijn de vele kansen om in één van onze teams als 
vrijwilliger mee te bouwen aan die boeiende Clemenspoort gemeenschap. 

Terecht is daarom ons jaarthema ‘SAMEN’. Het bijzondere van de 
Clemenspoort is dat die veelheid aan impulsen en activiteiten wordt 
samengehouden door de ‘evangelische liefde’ die iedereen meeneemt en 
voortdurend bruggen bouwt.  
We kijken er naar uit om je offline of online te mogen ontmoeten op één van 
onze activiteiten. 

Het Clemenspoortteam
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Samen bidden en eucharistie vieren

Waar en wanneer? 
Elke weekdag vieren we eucharistie om 8 uur in de Bronkapel.


Op donderdagavond is er eucharistische aanbidding van 19 tot 20 uur in de Bronkapel. 

Tijdens de openingsuren van het onthaal is de Bronkapel geopend voor persoonlijk gebed.


Info
Voor info of voor een biechtgesprek: 


p. Andreas - andreas.krahnen@gmail.com - 0476 99 57 03.


Samen eucharistie vieren, is God ruimte bieden waarin Zijn bevrijdend Woord zijn werk kan 

doen.


Gods woord geneest, verbindt, zalft, schudt wakker, troost, opent wegen, …


Gods mens-geworden Woord is Jezus. Hij is midden onder ons, Hij leeft, Hij brengt ons thuis.


Samen eucharistie vieren, is ruimte bieden voor de Geest die ons boetseert tot leerlingen van 

Jezus. De Geest is liefde, brengt vrijheid en vreugde.


Samen eucharistie vieren, is ruimte bieden voor de barmhartige liefde, voor de vriendschap, 

de vreugde. Wie samen eucharistie viert, wordt gezonden om te doen en te zijn zoals Jezus.


Samen eucharistie vieren, bouwt ons op tot een open, vreugdevolle, onthalende en warme 

gemeenschap.


Ook wanneer je alleen in gebed bent, stap je binnen in deze gemeenschap rond Jezus en 

bouw je mee aan een wereld waarin Gods Rijk mag komen op aarde zoals in de hemel.


mailto:andreas.krahnen@gmail.com
mailto:andreas.krahnen@gmail.com
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Samen de dag van de Heer vieren

Op de eerste dag is Christus verrezen. Er is vreugde, er is hoop: een nieuwe schepping. 

Mensen van allerlei afkomst vormen SAMEN één nieuwe gemeenschap. Zij komen samen om 

God te loven en om samen te eten in eenvoud en blijdschap.


Onze zondagsviering begint met elkaar te onthalen. Als iedereen zichzelf meebrengt, wordt 

het een kleurrijke puzzel.


Om 10.30 uur gaan we samen eucharistie vieren in de Tent van de Ontmoeting (de Parel). 


We openen ons voor Gods aanwezigheid, we dompelen ons onder in zijn Woord, we brengen 

de wereld binnen in onze gebeden, we laten ons overschaduwen door het mysterie van Gods 

intimiteit met zijn mensen, we weten ons gezonden als ambassadeurs van zijn 

barmhartigheid voor elke mens in deze wereld.


Daarna kunnen we elkaar ontmoeten in het onthaal.


Zo vieren we de dag van de Heer, zo vieren we dat we vernieuwd worden tot een familie, een 

licht, een baken van vreugde in de wereld.

Waar en wanneer? 
Elke zondag en feestdag ben je welkom vanaf 10 uur in het onthaal.


We vieren eucharistie om 10.30 uur in de Parel.


Info
Kom gerust eens kijken of meedoen. Welkom.
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Effataviering

De kern van de Effatagemeenschap is de wekelijkse viering op zaterdagavond om 18.30 uur 

in de Parel van de Clemenspoort. Deze viering heeft een eigen wel overwogen opbouw. De 

gemeenschap is de drager van het liturgisch gebeuren. We volgen het ritme van de 

evangelielezingen van het kerkelijk jaar. Sterke tijden zoals advent en vasten krijgen een 

speciaal accent. De samenzang is een kernelement in onze viering. De liturgiegroep zorgt 

voor een goed voorbereide liturgie waarin een netwerk van voorgangers, zowel leken als 

priesters, mee drager zijn. Even belangrijk is ook de gewoonte om na de viering elkaar te 

ontmoeten bij een kop koffie of iets anders en zo het gemeenschapsleven met elkaar te 

verdiepen.


De tweede zaterdag van de maand (GEVI-gemeenschapsviering) is er een gezamenlijke 

broodmaaltijd met koffie of chocomelk.


Er is dan ook gelegenheid tot het aankopen van wereldwinkelproducten.


Waar en wanneer? 
Elke zaterdag om 18.30 uur in de Parel.


Info
Wil je op de hoogte blijven van de vieringen en de verschillende activiteiten?


Je kan jouw mailadres doorgeven aan: info@effata.be.
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Meditatiegroep - Meditatiegemeenschap

Waar en wanneer? 
Zaterdag 5 en 19 februari, 5 en 19 maart, 2 en 16 april, 7 mei, 4 en 18 juni 


van 16.45 tot 18.15 uur in zaal Seelos.


Info
Walter Van Wouwe - walter.vanwouwe@me.com - 0494 52 99 58.


Bijdrage 
De deelname is gratis.


 

Binnen de Clemenspoort is de voorbije maanden de meditatiegroep mooi gegroeid. Daarom 

hebben we de stap gezet naar een meditatiegemeenschap. We willen verder bouwen aan een 

gemeenschap van mediteerders die zorg dragen voor elkaar om en rond de Clemenspoort en 

ook van ganser harte open staan voor nieuwe mensen die het meditatief pad willen 

ontdekken. Meditatie bouwt gemeenschap op en wil ook mensen toerusten om in de 

samenleving sociale bezielers en vernieuwers te zijn.


Op www.meditatieclemenspoort.be kan je de kalender van alle activiteiten en inspirerend 

materiaal vinden dat kan helpen om meditatie te ontdekken of verder te verdiepen.


Onze meditatiegroep is deel van een internationaal netwerk van groepen verbonden met de 

christelijke meditatie (www.christmed.be). We komen twee keer per maand zowel offline als 

online samen. Je kan op elk moment aansluiten.


Na een inspirerende impuls delen we 25 minuten stilte die we doorlopen met het stil herhalen 

van onze mantra of gebedswoord. Napraten over onze innerlijke tocht doen we bij een kopje 

koffie of thee.


We organiseren ook maandelijkse oasedagen en andere vormingsmomenten.

mailto:walter.vanwouwe@me.com
http://www.meditatieclemenspoort.be
http://www.christmed.be
mailto:walter.vanwouwe@me.com
http://www.meditatieclemenspoort.be
http://www.christmed.be
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Oasedag

Graag nodigen we je uit op onze oasedagen. 


Tijdens zo’n dag bieden we vier online meditatiemomenten aan telkens voorzien van een 

korte inleiding. We mediteren samen om 9, 11, 15 en 17 uur. Na het vierde meditatiemoment 

is er ruimte voor een nagesprek. 


Je kan één of meerdere keren mee mediteren, maar je kan ook kiezen om deze dag een 

bijzonder accent te geven door de stilte te bewaren, te lezen, te wandelen, thuis te komen bij 

jezelf. 


Deze dag staat ook open voor mensen die kennis willen maken met meditatie of het eens 

willen proberen.  

 

De online deuren zullen telkens een kwartier op voorhand geopend zijn.

Waar en wanneer? 
Vrijdag 11 februari, 11 maart, 8 april, 13 mei en 10 juni van 9 tot 18 uur, online. 

Info en aanmelden
Walter Van Wouwe - walter@clemenspoort.be.


Bijdrage 
Je mag een vrije bijdrage storten op rekeningnummer BE74 8906 3436 7907 


van Clemenspoort met als mededeling: steun oasedag. 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Viering van Aswoensdag

De vasten begint met de viering van Aswoensdag.


De vasten is een kostbare tijd waarin we ruimte nemen om te verstillen, te versoberen en te 

delen. Deze omslag van levensritme helpt ons om veertig dagen de diepte te beleven van de 

Goede Week en het Paasfeest. De overwinning van het Leven op alles wat het leven 

gevangen houdt.


De aswoensdagviering wordt door de Effatagemeenschap op een eigentijdse wijze verzorgd. 

Dit zal je helpen om de veertigdagentijd met hoofd, hart en handen te beleven.

Waar en wanneer? 
Woensdag 2 maart om 20 uur in de Parel.

Info
Effata - info@effata.be.
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Het Woord breken als gedoopte

Waar en wanneer? 
Zondag 13 en 27 maart - 3 april van 11.45 tot 12.30 uur in de Parel.

Aanmelden
Vooraf aanmelden is niet nodig.


 

 

Bisschop Lode nodigt ons dit jaar uit om op tocht te gaan met de vraag: “Wat betekent het te 

leven als gedoopte?”


In de aanloop naar de vernieuwing van onze doopbeloften (in de Paaswake), willen we op 

drie zondagen met elkaar in gesprek gaan over de lezing van die vastenzondag. 


De bijbel-gespreksgroep sluit aan bij de zondagsviering. 


We onthalen elkaar om 10 uur, om 10.30 uur vieren we eucharistie, na een korte pauze gaan 

we met elkaar in gesprek over de evangelielezing. We ronden af om 12.30 uur.


De laatste keer kan je nadien ook samen picknicken en desgewenst ook aansluiten bij de 

vormingsnamiddag over de betekenis van ons doopsel.


Je hoeft niet de hele reeks van drie bijeenkomsten mee te maken, maar het mag wel.
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Porta-dag
Gemeenschap vormen vanuit het doopsel

Waar en wanneer? 
Zondag 3 april van 10 tot 17 uur in de Parel.

Info en aanmelden
Ilse Spiloes - ilse@clemenspoort.be.


Graag aanmelden vóór 31 maart.


Bijdrage

Breng je eigen picknick mee.


Je kan ter plaatse een vrije bijdrage geven. 

In voorbereiding op Pasen willen we een hele dag samen zijn rond het thema ‘gemeenschap 

vormen vanuit het doopsel’ om ons op de hernieuwing van ons doopsel voor te bereiden: niet 

enkel om te leven vanuit ons doopsel, maar om een gemeenschap van licht en zout voor de 

wereld te worden. 


Onthaal.


Samen eucharistie vieren.


De lezing van het evangelie met elkaar tot leven brengen.


Samen picknicken.


Een duiding bij de liturgie van de Paaswake.
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Vieringen van de Goede Week

De Effatagemeenschap heeft de traditie om de Goede Week intensief als gemeenschap te 

vieren. 


Het is de bedoeling om de verschillende momenten van de Goede Week samen te beleven.


We beginnen op zaterdagavond met het vieren van de blijde intrede van Jezus in Jeruzalem 

op Palmzondag.


Vervolgens zijn er ook vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag.


Al deze vieringen worden speciaal verzorgd en het Effatakoor zorgt voor de zang.


Na elke viering is er kans tot een nababbel.

Waar en wanneer? 
Zaterdag 9 april, viering van Palmzondag, om 18.30 uur.


Donderdag 14 april, viering van Witte Donderdag, om 20 uur.


Vrijdag 15 april, viering van Goede Vrijdag, om 20 uur.


Zaterdag 16 april, viering van Stille Zaterdag, om 18.30 uur.


Alle vieringen gaan door in de Parel.

Info

Effata - info@effata.be. 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Viering van Pasen

De dood is dood! Leve het leven!


Pasen is het feest van de overwinning op de machten van haat en dood.


Gods liefde vernietigt de zuigende macht van ego, hoogmoed, hebzucht, eerzucht, …


Jezus’ overgave (gehoorzaamheid aan de liefde van de Vader) tot in de dood bevrijdt ons van 

die machten in en om ons. 


Het verlangen om samen met en voor anderen te leven komt als vanzelf bovendrijven.


De kerk wordt geboren: een gemeenschap van verloste mensen die naar buiten trekken 

opdat vreugde, vrijheid, vrede en verlossing zich mag verspreiden naar elke mens.


Je kan de Paaswake vieren op zaterdag 16 april om 18.30 uur met de Effatagemeenschap.


Je kan Pasen vieren op Paaszondag 17 april om 10.30 uur. Tijdens deze eucharistieviering is 

er ook de hernieuwing van de doopbeloften waaraan we dit jaar extra aandacht besteden 

omdat de bisschop ons daartoe uitnodigt.

Waar en wanneer? 
Zondag 17 april om 10.30 uur in de Parel.
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Viering van Pinksteren

De belofte wordt vervuld. 


Aan het kruis gaf Christus de Geest. De levensadem wordt doorgegeven.


Er kwam leven in Adam toen hem de adem werd ingeblazen. 


Er kwam leven in de bange apostelen toen de Heilige Geest over hen kwam.


Zij werden vrij-moedig om in de kracht van de Geest de Blijde Boodschap van bevrijding, 

nieuw leven, verbondenheid te verkondigen. Aan allen zonder onderscheid.


De belofte uit het boek Joël dat in die dagen mannen, vrouwen, jong en oud vervuld zullen  

worden met de Geest om Gods woorden te spreken en in Zijn kracht daden van bevrijding te 

verrichten, werd vervuld. Ook nu mogen wij open staan opdat diezelfde Levensadem, 

Roeach, Spirit het vuur aanwakkert en ons omvormt tot een gemeenschap van getuigen die 

niet bang zijn om de wereld in te trekken en de missie van Christus voort te zetten … opdat 

Gods droom zou worden vervuld: een nieuw volk dat Hem aanbidt in Geest en Waarheid.


Je kan Pinksteren vieren op zaterdag 4 juni om 18.30 uur (Effataviering) of op zondag 5 juni 

om 10.30 uur.

Waar en wanneer? 
Zondag 5 juni om 10.30 uur in de Parel.

 

 



KOOR

SAMENZANG
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Redemption

Redemption is het wereldkoor van de Clemenspoort voor iedereen die zin heeft in zingen: 

ieder die zijn weg zoekt in de samenleving, die het soms moeilijk heeft, vluchteling of 

kansarm, vooral iedereen die gewoon graag zingt.


De liedjes die gezongen worden, hebben alle kleuren, maar zijn steeds dragers van een 

streepje ‘zin’. Het gaat om samen zingen en tegelijk ook iets meer …


Bespeel je een instrument dan ben je ook welkom.


Voor zij die willen, is er een eenvoudige broodmaaltijd voorzien bij de start om 18.30 uur.


Waar en wanneer? 
Woensdag 9 en 23 februari, 9 en 23 maart, 20 april, 4 en 18 mei, 1 en 15 juni


van 19 tot 21 uur in de Parel.


Info
Jackie Vanobbergen - jacques.vanobbergen@UGent.be - 0477 33 05 55.


Bijdrage 

De deelname is gratis. 

mailto:jacques.vanobbergen@UGent.be
mailto:jacques.vanobbergen@UGent.be
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Effatakoor

Het Effatakoor repeteert elke tweede en vierde vrijdag van de maand om 20 uur in de Parel.


Het koor heeft een grote variatie van zingevingsliederen op zijn repertoire. 


Het doet verschillende optredens en ondersteunt de liturgische momenten in de 

Clemenspoort waarbij het de begeleiding krijgt van het huisorkest. Op de hoogdagen verzorgt 

het ook de viering in de gevangenis van Gent.


Als je graag zingt, ben je van harte welkom. Je kan altijd aansluiten.


Waar en wanneer? 
Vrijdag 11 en 25 februari, 11 en 25 maart, 8 en 22 april, 13 en 27 mei, 10 en 24 juni


van 20 tot 22 uur in de Parel.


Info
Jackie Vanobbergen - jacques.vanobbergen@UGent.be - 0477 33 05 55.


Bijdrage

De deelname is gratis. 

mailto:jacques.vanobbergen@UGent.be
mailto:jacques.vanobbergen@UGent.be
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  VORMING



     20

Alpha Winter 
Samen ontdekken wat christen zijn kan zijn

Alpha is een reeks bijeenkomsten om te ontdekken wat christen zijn voor jou zou kunnen 

betekenen.


Alpha biedt de ruimte voor eender wie om samen een aantal inspirerende impulsen te 

bekijken en in gesprek te gaan. Of je nu gelovig bent of zoekend of helemaal niet vertrouwd 

met religie of spiritualiteit.


Er is ruimte voor al je vragen. En voor velen is het een verfrissende ervaring.


We komen wekelijks samen in de Clemenspoort. We starten met een gezellige maaltijd, we 

bekijken de impuls en kunnen er in kleine gespreksgroepen met elkaar over doorpraten of 

bevragen.


Kom op donderdag 27 januari eens testen of Alpha iets voor jou is. 


We beginnen dan om 19 uur met een impuls en kennismaking. 


Je kan ook nadien nog beslissen om het verdere traject te volgen.


Waar en wanneer? 
Donderdag 27 januari van 19 tot 22 uur in het onthaal. 


Donderdagen van 3 februari tot 7 april van 19 tot 22 uur in het onthaal.


Info en aanmelden
www.alphaclemenspoort.be of bij Ilse Spiloes - ilse@clemenspoort.be - 0476 46 10 40.


Bijdrage 
Je kan ter plaatse een vrije bijdrage geven.


Je bent welkom, ook als je niet kan bijdragen in de onkosten.  

http://www.alphaclemenspoort.be
mailto:ilse@clemenspoort.be
http://www.alphaclemenspoort.be
mailto:ilse@clemenspoort.be
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Korte lessenreeks Enneagram
Begeleiding door Dr. Paul Melkebeke

Als leidraad en basis gebruiken we het boek ‘De wijsheid van het Enneagram’ van de hand 

van Don Richard Riso en Russ Hudson. Het is een uitgebreid boek waarvan we slechts een 

kleine fractie (40-tal pagina’s) zullen doorlopen. Het is zeer degelijk, genuanceerd en met veel 

liefde en wijsheid geschreven. 


Voor deelname aan de lessenreeks is het boek een vereiste.


Je kan het boek bestellen (24,99 euro) via: www.clemenspoort.be/winkel.


Er is geen voorkennis vereist voor deelname aan de eerste sessie. Enneagram gaat over 

psychologische zelfkennis. We proberen het onderwerp vooral te benaderen vanuit het 

standpunt van spirituele groei en niet op de eerste plaats als psychologisch systeem.


Als je wil meedoen, stuur dan een mailtje met je bevestiging voor de eerste sessie. 


We beperken de groep tot een achttal deelnemers.


De reeks wordt begeleid door Dr. Paul Melkebeke, lid van het meditatieteam in de 

Clemenspoort.


Waar en wanneer? 
Zaterdag 19 februari, 19 maart, 16 april, 14 mei en 18 juni van 10 tot 12 uur, online. 

Info en aanmelden
Paul Melkebeke - paul.melkebeke@skynet.be - 0475 53 20 39.


Bijdrage

Je mag een vrije bijdrage storten op rekeningnummer BE74 8906 3436 7907


van Clemenspoort met als mededeling: steun lessenreeks Enneagram.

mailto:paul.melkebeke@skynet.be
mailto:paul.melkebeke@skynet.be
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Lancering I-WAVE for kids

I-WAVE staat voor inspiratiegolf en is een project dat zijn steentje wil bijdragen om onze 

samenleving warmer, duurzamer en geïnspireerder te maken. We willen zoveel mogelijk 

mensen uitdagen om elke dag vijf minuten te verstillen en één daad te doen van kleine 

goedheid. Vervolgens vragen we om dit dertig dagen vol te houden en dan af te ronden met 

een kleine sociale actie in je buurt. We dromen ervan dat binnen enkele jaren er in elke 

Vlaamse huiskamer een I-WAVER woont die dankzij deze uitdagingen van deze voornemens 

positieve gewoontes heeft gemaakt.


In de maand januari hebben een 7000 leerlingen van het secundair onderwijs reeds 

meegedaan. Maar we lanceren een tweede campagne. We willen alle kinderen van de 

basisschool en vooral de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar uitnodigen om in maart 

2022 samen te I-WAVEN. In I-WAVE  zit een extra kracht als je het samen doet met je klas en 

de leerkracht en het wordt nog krachtiger als je het samen doet met je school.


Om de ‘kids’ van de basisschool te ondersteunen, hebben we met I-WAVE aangepast 

materiaal ontwikkeld dat ook meehelpt om een aantal onderwijsdoelen te realiseren. Op onze 

online kick-off verneem je alles over I-WAVE en het nieuwe gratis didactisch materiaal. Je kan 

op het einde van die avond al beslissen of je mee instapt. We mikken op 3000 kids in 

Vlaanderen.

Waar en wanneer? 

!"#$%&'()*(+,-./&."(0&#(12(343(1)5)*(//.6(4#7"#,5


Info en aanmelden
www.i-wave.be - Els Meuleman - els@i-wave.be.


http://www.i-wave.be
http://www.i-wave.be
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Leerhuis

Effata organiseert in samenwerking met de Clemenspoort het leerhuis onder leiding van 

priester Luc Maes.


Een leerhuis is een open dialoog rond een bijbeltekst en gaat terug op de Joodse traditie van 

met de Schrift omgaan als levend Woord van God voor ons vandaag.


De aanwezigen exploreren de tekst vanuit wat hen raakt. Waar nodig wordt achtergrond- 

informatie gegeven. Zo wordt gezocht naar de diepere lagen in de tekst en vooral naar 

antwoorden op de vraag: “Wat zou God ons vandaag willen zeggen door deze woorden?”


Een leerhuis avond is een aanrader om de betekenis van bijbelteksten voor ons leven te 

herontdekken.


Zo’n avond vraagt geen voorkennis van de Bijbel, een open geest volstaat.


Waar en wanneer? 
Woensdag 16 februari, 16 maart, 27 april en 8 juni van 19.30 tot 21.30 uur in zaal Neumann. 

Info
Odette Soens - odette.soens@gmail.com.


Bijdrage 
De toegang is gratis.
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Leesgroep ‘Als God renoveert’

De Canadese priester James Mallon schreef een boek dat gelovigen in parochies wil wakker 

schudden. De vertaling wekte in Vlaanderen grote belangstelling. In maart 2020 was er een 

druk bijgewoonde studiedag over het thema en op 24-25 maart 2022 komt de schrijver naar 

een conferentie in Breda waar meer dan duizend mensen samenkomen rond de vraag hoe we 

kunnen groeien van onderhoudspastoraal naar missionaire gemeenschappen.


De Clemenspoort heeft het in haar DNA om vernieuwend en missionair te zijn.


We nodigen uit het boek samen te lezen en er over in gesprek te gaan tijdens vier 

maandagavond bijeenkomsten. De vier bijeenkomsten vormen één geheel. Ze staan open 

voor iedereen die mee een kerk wil dragen die mensen uitnodigt bij Jezus te komen.


Het is nodig om het boek ‘Als God renoveert’ door James Mallon uitgegeven bij Adveniat/

Halewijn aan te kopen.


Waar en wanneer? 
Maandag 10 en 31 januari, 21 februari en 14 maart van 20 tot 22 uur in zaal Neumann.


Info
Ilse Spiloes - ilse@clemenspoort.be.


Bijdrage 
Je kan ter plaatse een vrije bijdrage geven.
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Spiritualiteit en religie om van te leven

Kunnen we de volgende keer de inzichten uit boeken naar ons leven en onze inzet brengen? 

Zo vroegen de deelnemers van de boekenavond op 4 oktober 2021 in de Clemenspoort. Ik 

wil de uitdaging beantwoorden met een nieuw initiatief en een nieuwe aanpak. 


We gaan in maart 2022 met en vanuit een boek op weg naar het leven. We vormen niet 

zozeer een leesgroep, maar eerder een tijdelijke spiritualiteitsgroep. We willen lezen om te 

leven. We lezen korte en toegankelijke fragmenten uit het boek ‘Parels van wijsheid’ van 

Willigies Jäger, een Duitse benediktijner monnik, met spirituele wortels in het christendom en 

zenboedhisme. Een man met een open en vernieuwende kijk. Zijn boek heeft het over het 

dagelijkse leven als bron van spiritualiteit en religie. En omgekeerd. Niet meer religie als een 

geloofsleer, maar eerder als een zijnswijze en levensingesteldheid. 


De namiddagen verlopen in een klimaat van open humaan, open religieus en open christelijk 

denken en uitwisselen. Ze hebben niet de sfeer van debat en discussie. Ze mikken eerder op 

stille gezamenlijke en persoonlijke herbronning. We onderzoeken wat Willigies Jäger ons te 

denken en doen geeft voor ons mens zijn, ons christen zijn en/of onze spirituele en pastorale 

inzet. 


Het ideaal is om de drie sessies samen mee te maken. Maar men kan ook aan één van de op 

zichzelf staande namiddagen deelnemen.

Waar en wanneer? 
Dinsdag 8, 15 en 22 maart van 12 tot 17 uur in zaal Sarnelli.


Info en aanmelden
Jean-Paul Vermassen - jean.paul.vermassen@telenet.be.


Bijdrage 
De bijdrage is 30 euro voor de drie namiddagen samen, 10 euro voor één sessie.

Inclusief een broodje, een drankje en tekst.
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Leesnamiddagen Edith Stein
Begeleiding door Dr. Ilse Kerremans

Van het omvangrijke oeuvre van Edith Stein - 28 boekdelen - zijn slechts twee werken in het 

Nederlands vertaald.


De leesnamiddagen Edith Stein willen hier een hulp bieden om toch toegang te krijgen tot 

haar boodschap.


Er wordt voor elk wat wils aangeboden: autobiografische, pedagogische, geestelijke en 

filosofische teksten, maar ook voorbeelden van haar geestelijke begeleiding uit haar brieven.


Om tot de kern van haar boodschap te komen, is het niet noodzakelijk dat je bij alle 

namiddagen aanwezig bent.


De teksten worden op voorhand bezorgd via mail.

Waar en wanneer? 
Maandag 28 februari, 21 maart, 25 april, 23 mei en 20 juni van 15 tot 17 uur in zaal Seelos. 

Info en aanmelden
Ilse Kerremans - ikerrema@gmail.com.


Bijdrage 
De bijdrage is 5 euro, ter plaatse te betalen (koffie en teksten inbegrepen).
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Lancering I-WAVE for neighbors

I-WAVE staat voor inspiratiegolf en is een project dat zijn steentje wil bijdragen om onze 

samenleving warmer, duurzamer en geïnspireerder te maken. We willen zoveel mogelijk 

mensen uitdagen om elke dag vijf minuten te verstillen en één daad te doen van kleine 

goedheid. Vervolgens vragen we om dit dertig dagen vol te houden en dan af te ronden met 

een kleine sociale actie in je buurt. Tot nu toe hebben een 7000 leerlingen van het secundair 

onderwijs en 2000 leerlingen van de basisschool meegedaan. 


Maar we lanceren nog een derde campagne. We willen buurten, families en verenigingen 

uitnodigen om in mei 2022 met elkaar de vier uitdagingen aan te gaan. Het is een kans om, 

net zoals twee buurten in Lokeren die vorig jaar hebben meegedaan, elkaar beter te leren 

kennen en samen een inspirerend sociaal netwerk uit te bouwen om zo een ‘leven-elk-voor-

zich’ om te vormen tot deugddoend samenleven. 


In een online webinar laten we je kennismaken met hoe zo iets kan verlopen aan de hand van 

ons nieuw gratis materiaal: een I-WAVE poster voor in de keuken, een raamaffiche en een 

brief voor in de buurt. En dan bezorgen we je ook nog heel wat boeiende tips. Aarzel niet om 

jouw buurt of straat een I-WAVE injectie te geven.

Waar en wanneer? 
Dinsdag 12 april van 20 tot 21.15 uur, online.


Info en aanmelden
www.i-wave.be - Els Meuleman - els@i-wave.be.


http://www.i-wave.be
http://www.i-wave.be
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GR5
Samen op tocht gaan om te groeien

Je hebt meegedaan met Alpha of je komt regelmatig meevieren of je neemt regelmatig deel 

aan een activiteit in de Clemenspoort: de leesgroep, het koor, meditatie, onthaalvrijwilliger, …


En je hebt een verlangen om te groeien in je geloofsleven. Je bent niet alleen en we gaan niet 

alleen. Er zijn nog tochtgenoten! 


GR5 staat voor GRoeien, het staat voor op tocht gaan (zoals de wandelwegen van de GR) en 

het staat voor 5 essentiële elementen waarin we willen groeien, in ons persoonlijk leven, maar 

ook in en als groep:


• Gebed: je relatie met God;


• Gemeenschap: onze relaties onder mekaar;


• Groeien: je geloof voeden en onderbouwen door reflectie/uitwisseling en input;


• Geven: dienstbaarheid, onze relatie met de mensen die niet ‘van de groep’ zijn;


• Getuigen: doorgeven, anderen de kans geven te groeien in hun relatie met God.


Samen verder op tocht gaan naar het doel van ons leven.

Waar en wanneer? 
Donderdag 21 april, 5 en 19 mei - 2, 16 en 30 juni en 14 juli 


van 19 tot 21.30 uur in zaal Neumann. 


Info en aanmelden
Ilse Spiloes - ilse@clemenspoort.be - 0476 46 10 40.


Je meldt je aan voor de hele reeks van zeven bijeenkomsten.


Bijdrage 

Je kan ter plaatse een vrije bijdrage geven. 

mailto:ilse@clemenspoort.be
mailto:ilse@clemenspoort.be
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Leesclub

De Effatagemeenschap organiseert al jaren op regelmatige basis een leesclub.


De methode is eenvoudig. De groep kiest een boek dat draait rond spiritualiteit, zingeving, 

pastoraal, theologie of een maatschappelijk thema. 


De deelnemers lezen het boek op voorhand en gaan onder begeleiding met elkaar in dialoog 

tijdens deze leesclub.


De titel van het boek voor de leesclub van 29 maart is ‘Fratelli tutti’, Encycliek van paus 

Franciscus over broederlijkheid en sociale vriendschap.


De titel van het boek voor de leesclub van 24 mei wordt later bepaald.


Ook als je het boek niet hebt gelezen, ben je welkom.


Waar en wanneer? 
Dinsdag 29 maart en 24 mei om 20 uur in zaal Seelos.


Info
Effata - info@effata.be.


Bijdrage 
De toegang is gratis.
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‘Leven als gedoopte’ met Matthias De Blaere

De bisschop nodigde ons vorig jaar in oktober uit om ons te bezinnen over ons eigen 

doopsel. Velen van ons maakten dat niet bewust mee en toch is het de start van ons 

christelijk leven.


Elk jaar met Pasen hernieuwen we onze doopbeloften en beloven we vanuit dat doopsel als 

christenen te leven. 


Dat klinkt natuurlijk allemaal mooi, maar wat betekent dat nu eigenlijk leven als christen, als 

gedoopte? Wat kan ik er mee en wat doet het met me? Hoe geef ik dat handen en voeten? 

En waarom beleven we dat in een gemeenschap en niet alleen? 


Op deze vragen proberen we samen een antwoord te zoeken.


Waar en wanneer? 
Donderdag 12 mei om 20 uur in de Parel.


Info en aanmelden
Ilse Spiloes - ilse@clemenspoort.be.


Bijdrage 
De toegang is gratis.
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God 9.0
Een originele kijk op jouw geloofsgroei

De meditatiegemeenschap van de Clemenspoort en I-lab nodigen jullie uit voor een 

bijzondere vormingsavond. Piet van Veldhuizen (Nederland) komt ons het boek dat hij uit het 

Duits vertaalde,  voorstellen. Hij doet dit snedig en diepgaand.


Bijzonder boek? Jawel. 


Het boek brengt verrassende inzichten bij de eigen spirituele groei en maakt een brug met de 

ontwikkeling van het denken over God en de bijhorende Godsbeelden doorheen de tijd. 


Het boek maakt verdraagzaam en verbindt mensen in gemeenschappen, in een klas, een 

vriendengroep, familie … door een open kijk. Het kan helpen om te bouwen aan een open 

kerk als een warm huis met vele kamers.


Dit schrijft de Nederlandse vertaler Piet van Veldhuizen: “Het boek heeft mijzelf zeer geholpen 

om mijn plek te bepalen, als een soort soloreligieuze zoeker die toch een fulltime baan in de 

kerk heeft als predikant. Het heeft me geholpen om ontspannen om te gaan met het feit dat 

elk spiritueel afdak (zoals de kerk) slechts een halteplaats is, die gevonden maar ook weer 

losgelaten kan worden. Zonder haltes geen verkeer, maar een halte moet niet de ambitie 

hebben om een woonhuis of rusthuis te worden.”

Waar en wanneer? 
Dinsdag 17 mei van 20 tot 22 uur in de Parel.


Info
Walter Van Wouwe - walter@clemenspoort.be.


Het boek is te bestellen bij Bernadette Van Laere - bernadette@clemenspoort.be.


Bijdrage 
De bijdrage is 7 euro, ter plaatse te betalen.
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  CULTUUR
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Elise Robbrecht met beeldhouwwerk

Waar en wanneer? 
Van vrijdag 18 februari tot zaterdag 16 april tijdens de openingsuren van het onthaal.


Info
Tom Vermeir - tom@clemenspoort.be.


Bijdrage 
De toegang is gratis.

Het werk van Elise ontstaat vanuit een rusteloze verzuchting, een ‘Heilige Pijn’, om ‘De 

Leegte’ - als sacrale ruimte en tempel van het Innerlijke Licht - te mogen voelen. Deze 

‘Leegte’ is heel wat ruimer dan onze materiële leefwereld, het is een mystieke plek die 

herinnert aan het diepere, onmetelijke en onveranderlijke Zijn. Een plek van troost, van 

transformatie, … 


Zodoende is haar werk geen gemakkelijk esthetisch/decoratief werk. Het is helemaal niet 

gericht op uiterlijke effecten. Wel beoogt het de dialoog van de toeschouwer met zichzelf. Het 

nodigt uit zichzelf in de ogen en ziel te kijken. Het werk zelf is enkel een nederige gids tot 

verbondenheid.


Het belangrijkste materiaal is het licht dat voortdurend de vorm van haar figuratieve 

sculpturen verandert. Het zijn kwetsbare figuren, intiem en menselijk.


Elise maakt geen gebruik van coloriet. De witte kleur benadrukt de zachte eenvoud, de 

‘inzieling’ van de mens in het universum. Elise nodigt u uit op stap te gaan naar een 

geïnspireerd leven van allen met allen en te kijken met de verwondering van kinderogen.
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Zin in film 

We programmeren in het voorjaar twee filmvoorstellingen.


The Father 

Een film over een vader-dochterrelatie waarin de dementie problematiek sterk aan bod komt. 

Anthony (gespeeld door Anthony Hopkins) wordt zichtbaar een dagje ouder, maar weigert alle 

hulp van zijn dochter Anne (Olivia Colman). Terwijl hij zijn omgeving en zijn veranderende 

gezondheid een plaats probeert te geven, begint hij zijn naasten in twijfel te trekken. Maar 

ook zijn geestelijke gezondheid en zelfs de reële wereld worden overdacht.


Supernova


Een film waarin zowel homoseksualiteit als Alzheimer aan bod komen.


Na ‘The Father’ is dit de tweede film over dementie, maar er is een duidelijk verschil tussen 

beide films. ‘The Father’ probeert de ervaring van dementie tastbaar te maken, in ‘Supernova’


gaat het over de impact die deze ziekte heeft op de mensen rond de persoon met dementie, 

met name op zijn geliefde. En wat het betekent in die situatie om lief te hebben.

Waar en wanneer? 
The Father, dinsdag 22 februari om 20 uur in zaal Neumann.


Supernova, dinsdag 26 april om 20 uur in zaal Neumann.


Info
Mia De Meyer - mia.de.meyer7@gmail.com en info@effata.be.


Bijdrage 
De bijdrage is 5 euro, ter plaatse te betalen.


 

mailto:mia.de.meyer7@gmail.com
mailto:mia.de.meyer7@gmail.com
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Benifietavond ten voordele van de Clemensactie

Waar en wanneer? 
Vrijdag 11 maart om 18.15 uur in het onthaal.


Info en aanmelden
Lieve Droogmans - lieve.droogmans@gmail.com - 0496 02 84 27.


Bijdrage 
De bijdrage is 30 euro (aperitief, concert en maaltijd).


In 2022 wil de Clemensactie een mobiel RX-toestel aankopen om in te zetten in hun project in 

Congo. De kostprijs van dit waardevolle toestel ligt tussen de 80.000 en de 100.000 euro. 

Aangezien we ons bijzonder verbonden weten met de redemptoristen en hun medewerkers 

van daar willen we graag een benifietactie op het getouw zetten en hen een financieel hart 

onder de riem steken.


We nodigen jou dus van harte uit op een sprankelende avond:


• om 18.15 uur wordt je een aperitief aangeboden in het onthaal van de Clemenspoort;


• om 19 uur verplaatsen we ons naar de Parel waar een gelegenheidskoor je een uurtje 

onderdompelt in de gospelsfeer en dit onder begeleiding van Marc (piano), Jack (basgitaar) 

en Geert (percussie);


• na dit concert schuiven we aan voor een Afrikaanse maaltijd.


De opbrengst van deze avond is integraal ten voordele van de Clemensactie 

(www.clemensactie.be).

mailto:lieve.droogmans@gmail.com
http://www.clemensactie.be
mailto:lieve.droogmans@gmail.com
http://www.clemensactie.be
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Marcusevangelie 
Theatermonoloog met Frank Cools

Frank Cools brengt op pakkende wijze het evangelie van Marcus, hoofdzakelijk in de vertaling 

van Frans Van Bladel, afwisselend met andere vertalingen om het zo zegbaar mogelijk te 

houden. Er zit een sterke spanningsboog in die hij tot zijn recht wil laten komen door het 

verhaal in één teug te vertellen. Het theatrale zit hem in de mimiek en intonatie. Er is volgens 

Frank in de wereld al spektakel genoeg. Hier en daar heeft hij een fragment laten vallen om 

het verhaal dramatisch te laten kloppen. 


Frank wil de toeschouwer een avond bezorgen die ergens over gaat, met de directheid van 

de evangelist. Als je bereid bent om er in mee te gaan, vind je altijd wel iets dat jou aan het 

denken zet. 


Dit project loopt in samenwerking met de  H. Petrus en Paulusparochie van Gent-Zuid.

Waar en wanneer? 
Zondag 13 maart om 15 uur in de Parel.


Info
Ilse Spiloes - ilse@clemenspoort.be en 


pastoor Gino Grenson - gino.grenson@telenet.be.


Bijdrage

De bijdrage is 12 euro, 10 euro in voorverkoop.


Kaarten zijn verkrijgbaar aan het onthaal of via: gino.grenson@telenet.be.  

mailto:ilse@clemenspoort.be
mailto:gino.grenson@telenet.be
mailto:ilse@clemenspoort.be
mailto:gino.grenson@telenet.be
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Muziektheater Pamina

Waar en wanneer? 
Vrijdag 18 maart om 20 uur in de Parel.


Info
Tom Vermeir - tom@clemenspoort.be.


Bijdrage 
De bijdrage is 12 euro, 10 euro in voorverkoop.


Kaarten zijn verkrijgbaar aan het onthaal of via: tom@clemenspoort.be.

Pamina bestaat uit 4 fluitspelende dames die elkaar leerden kennen als studiegenoten en 

nadien als vriendinnen aan het Koninklijk Muziekconservatorium te Brussel. Ze vonden elkaar 

terug in de kamermuziek.


Het kwartet bestaat nu een 20-tal jaren. Samen zijn ze voortdurend op zoek naar een 

boeiende klankkleur binnen het ensemble. Ze bespelen hiervoor diverse fluiten zoals alt-, 

bas- en picollo. Ze leggen zich vooral toe op originele composities voor fluit.


Hun repertoire gaat van renaissance en barok tot klassieke en romantische fluitenkwartetten, 

20ste eeuwse muziek en eigen transcripties. Belgische componisten hebben een streepje 

voor. 


Het viertal houdt van verrassingen en brengt telkens een gevarieerd programma.


Het kwartet concerteerde reeds her en der: Klara in het Paleis, Het Festival van Vlaanderen en 

Vijfsterrenreeks te Herent. Ook waren zij ‘ensemble in residence’ bij Dexia.


Telkens opnieuw weten zij hun publiek te overtuigen van de rijkdom van een fluitenkwartet.
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‘Muziaal boeket’ met The Loopfactory

Waar en wanneer? 
Zondag 8 mei om 19 uur in de Parel.


Info
Ilse Spiloes - ilse@clemenspoort.be.


Wil je graag meer info over The Loopfactory: www.theloopfactory.be.


Bijdrage 
De bijdrage is 12 euro, 10 euro in voorverkoop.


Kaarten zijn verkrijgbaar aan het onthaal of via: ilse@clemenspoort.be.

Met behulp van een loopstation tovert Tom Van de Venne verschillende klanken, beats en 

genres uit zijn gitaar. Dat levert bijzondere versies van bekende (pop)klassiekers op, maar ook 

eigen materiaal krijgt zijn plaats.


Wie Tom kent, weet dat hij een grote voorliefde heeft voor Spaanse en Latijns-Amerikaanse 

muziek. Die zuiderse invloeden toonde hij eerder ook al bij onder andere Los del Trè, Miguel 

Fernandes en Belle Perez. De latin vibe schemert bijgevolg door in zijn muziek.


Warme klanken, afgewisseld met virtuoze solo’s en dansbare beats, maken dat dit 

programma met zijn grote variatie aan bekende nummers gesmaakt wordt door een breed 

publiek.


In 2021 organiseerde Maestro Music (een afdeling van Warner Music) een Neo Klassieke 

Talentenjacht in de BeNeLux. Tom won met zijn compositie ‘Rainy Days’ de eerste prijs. Als 

laureaat kreeg hij, naast een concert in TivoliVredenburg (Utrecht), een platencontract 

aangeboden. 


http://www.theloopfactory.be
http://www.theloopfactory.be
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Danscollectief Bollylicious

Waar en wanneer? 
Vrijdag 27 mei om 20 uur in de Parel.


Info en aanmelden
Tom Vermeir - tom@clemenspoort.be.


Bijdrage 
De bijdrage is 12 euro, 10 euro in voorverkoop.


Kaarten zijn verkrijgbaar aan het onthaal of via: tom@clemenspoort.be.

Bollylicious werd opgericht door drie jonge Belgische dansers, Laura Neyskens, Tom 

Decuyper en Ayla Joncheere en staat voor een samentrekking van de woorden ‘Bollywood’ 

en ‘Delicious’. 


Hun doel is om Indiase dans op een gevarieerde en originele manier te presenteren. In hun 

werk presenteren ze Bollywood, maar ze voeren ook meerdere Indiase volksdansen en 

(semi-)klassieke dans uit en integreren meerdere andere niet-Indiase dansstijlen.


Hun uitvoeringen hebben succes van Parijs tot New Delhi. Ze werden in de media opgemerkt 

als aanstormend talent. Ze waren de eersten die Bollywood introduceerden op de Belgische 

en Nederlands televisie in shows zoals Dansdate en So You Think You Can Dance. 

Het wordt een wervelende avond met een voorstelling van de dansstijl en de mogelijkheid om 

vragen te stellen aan de artiesten.



  CLEMENSPOORT 

ONTDEKKEN
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Onze missie

Clemenspoort wil een open huis zijn waar iedereen wordt onthaald. We willen in Gent 

een plaats van ontmoeting zijn die mensen helpt hun unieke levensweg te ontdekken 

en te ontwikkelen. We willen ruimte bieden voor gebed, verstilling, viering, sociale inzet, 

vorming, dialoog, cultuur, ontspanning, een deugddoend gesprek, … 

We willen ons bijzonder inzetten zodat de Clemenspoort een plaats is waar iedereen in 

zijn kwetsbaarheid aanwezig mag zijn.  

Clemenspoort wil een thuis zijn voor wie God wil ontmoeten en de vreugdevolle 

boodschap van Jezus wil ontdekken, beleven en uitdragen. 

Clemenspoort wil een broedplaats zijn waar we zoekenden en gelovigen uitnodigen om 

te vieren, te verbinden en te experimenteren met nieuwe wegen om het evangelie door 

te geven. Dit doen we met een open aanbod van initiatieven die het Rijk Gods 

opbouwen. 

Zo wil de Clemenspoort zich ontwikkelen tot een ruimte waar het redemptoristisch 

DNA kan worden ervaren en anderen mag inspireren.
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De redemptoristische familie

Alphonsus de Liguori stichtte in 1732 de congregatie van de redemptoristen om de Blijde 

Boodschap te brengen bij die mensen die door de kerk nauwelijks bereikt worden.


Het charisma van de redemptoristen om als een missionaire gemeenschap te leven en te 

werken is nu, bijna drie eeuwen later, nog steeds nodig in onze kerk. Het Tweede Vaticaans 

Concilie en de recente kerkleiders sporen ons aan om een gemeenschap van leerlingen van 

Jezus te zijn die naar buiten trekt. 


Het redemptoristisch charisma trekt ook gelovigen aan die niet intreden als religieuzen, maar 

wel mee de zending van de redemptoristen dragen en beleven. 


Als redemptoristische familie steunen we elkaar in het beleven van ons doopsel: opgenomen 

in de gemeenschap van gelovigen en gezonden naar de mensen die Hij liefheeft.


Vele vrijwilligers in de Clemenspoort hebben zich geassocieerd met de redemptoristen van 

Noordwest-Europa. Ze ontmoeten elkaar regelmatig zowel hier in Vlaanderen, als op 

bijeenkomsten van de medebroeders en verbonden leken in Nederland of Duitsland.


De Clemenspoort is geboren uit de slagzin van de redemptoristen: 


“Bij Hem is overvloedige verlossing.”


Wil je graag kennis maken met de mogelijkheid om verbonden te worden met de 

redemptoristen als medebroeder of als geassocieerde leek, neem dan contact op met 

ives@clemenspoort.be.
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Een warm onthaal voor passanten en bezoekers

Een team van vrijwilligers verwelkomt je graag van maandag tot en met vrijdag van 10 tot 17 

uur en op zaterdag van 15 tot 18 uur in het onthaal.


Je kan er terecht voor een lekkere kop koffie, een heerlijke Clemenstriple, maar ook voor een 

praatje, het lezen van een krant of een tijdschrift of om onze gelegenheidstentoonstelling te 

bezoeken. 


Het luisterpunt heeft hier zijn vaste stek.


Je kan ook de Parel bezoeken om te verstillen bij de Maria icoon. 


Heb je vragen over het onthaal, neem dan zeker contact op met:


Ilse Spiloes - ilse@clemenspoort.be.

Wil je graag vrijwilliger worden?

De Clemenspoort kan rekenen op een ruime vrijwilligersploeg.


We bieden heel verschillende kansen aan om mee te werken gaande van onthaalmedewerker, 

luisterpuntvrijwilliger, Clemenspoort Productions, pastoraal, fun- en fundraising, cultuur, enz.


We bieden een goede coaching en ondersteuning. 


We zoeken in een kennismakingsgesprek naar vrijwilligerswerk dat best bij jou past en zijn 

dankbaar voor elke keer dat je bij ons kan zijn, of het nu één keer per maand of wekelijks is. 

We werken met een afsprakennota zodat de context transparant is voor iedereen.


Op regelmatige tijdstippen organiseren we contactmomenten voor nieuwe vrijwilligers.


Maar je kan ook altijd rechtstreeks terecht bij onze vrijwilligerscoördinator: 


Ilse Spiloes - ilse@clemenspoort.be.


Is onze volgende info-avond voor vrijwilligerswerk misschien echt wel iets voor jou?


We laten je kennismaken met de werking van de Clemenspoort en de verschillende 

mogelijkheden voor vrijwilligerswerk. We verduidelijken ook onze visie en welke route we 

samen afleggen om van je vrijwilligerswerk een energie gevend engagement te maken.


Welkom op donderdag 28 april van 20 tot 22 uur in het onthaal van de Clemenspoort. 

Laat weten dat je komt aan Ilse Spiloes: ilse@clemenspoort.be - 0476 46 10 40.

mailto:ilse@clemenspoort.be
mailto:ilse@clemenspoort.be
mailto:ilse@clemenspoort.be
mailto:ilse@clemenspoort.be
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Wil je graag een rondleiding met je vereniging?

Wil je graag een zaal huren?

We verzorgen graag een rondleiding waarbij we je aan de hand van de vernieuwende 

architectuur de visie en werking van de Clemenspoort laten ontdekken.


We laten je naast de Clemenspoort ook kennismaken met het Clemenshof en het 

Clemenshuis.


Een rondleiding tot 50 personen kost 70 euro. Is de groep groter dan 50 personen, dan 

bedraagt de kostprijs 105 euro.


Voorzie voor het geheel een kleine twee uur. Per groep van 20 personen voorzien we een 

aparte rondleider.


Een rondleiding kan worden gevolgd door koffie, thee of water, zoveel je wil aan 1,75 euro per 

persoon.


Voor meer info: Jackie Vanobbergen - jacques.vanobbergen@UGent.be.

De Clemenspoort beschikt over een liturgische ruimte, de Parel, die je kan huren voor 

vieringen of gebedsmomenten. De Parel kan ook omgevormd worden tot polyvalente ruimte 

(180 personen) en ingezet worden voor andere activiteiten.


We beschikken over drie kleinere vergaderruimtes: de gespreksruimte (4 personen), de Foyer 

(8 personen) en de zaal Sarnelli (15 personen).


Verder hebben we nog twee grote vergaderruimtes: de zaal Seelos (20 tot 35 personen) en de 

zaal Neumann (30 tot 45 personen).


Heb je vragen over het gebruik van deze zalen, de extra service rond catering en gebruik van 

multimedia, aarzel dan niet om contact op te nemen met:


Ilse Spiloes - ilse@clemenspoort.be.


Je vindt alle informatie over de verhuur van onze zalen op www.clemenspoort.be.

mailto:ilse@clemenspoort.be
http://www.clemenspoort.be/zalen
mailto:ilse@clemenspoort.be
http://www.clemenspoort.be/zalen
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Parel

Zaal Sarnelli



     47

Zaal Neumann  

Zaal Seelos

Gespreksruimte Foyer
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Vriend worden van de Clemenspoort

De Clemenspoort is volledig vrijwilligers gestuurd. 


Het is dankzij de inzet van een 100-tal vrijwilligers dat dit project mogelijk is. Het is onze visie 

dat we dankzij deze vrijwilligersinzet niet voortdurend op zoek moeten naar geld omdat we de 

beheerskosten zo laag mogelijk proberen te houden. Toch zijn er heel wat vaste kosten waar 

we niet onderuit kunnen: verwarming, elektriciteit, veiligheid, onderhoud, enz.


Daarom zijn we blijvend op zoek naar een netwerk van vrienden, die ons project duurzaam 

willen steunen, zodat we ons aanbod en ons centrum blijvend kunnen vernieuwen. 


We nodigen je graag uit om vriend te worden van de Clemenspoort. Dat kan door éénmalig 

30 euro te storten of een permanente opdracht te lanceren van 5 euro of meer. Je krijgt dan 

een kaart waarmee je gratis aan één van onze activiteiten kan deelnemen en we nodigen je 

één keer per jaar uit op een receptie met info over onze werking.

Wil je graag op de hoogte blijven van onze werking? 


Schrijf je dan in op onze digitale nieuwsbrief.


Bezorg je mailadres aan het onthaal of mail het door naar:


Ilse Spiloes - ilse@clemenspoort.be.


Je kan ons volgen op Facebook, YouTube, Instagram, Twitter en Soundcloud.

Hou contact met de Clemenspoort …

Je kan je bedrag als vriend storten op:


Clemenspoort, Overwale 3, 9000 Gent, BE74 8906 3436 7907 met als melding:


’steun Clemenspoort + je naam’.


Je mag natuurlijk op bovenstaand nummer altijd een vrije bijdrage storten.

mailto:ilse@clemenspoort.be
mailto:ilse@clemenspoort.be
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Nieuwe Clemenspoortbibliotheek

Clemensboekenpunt

Als het onthaal open gaat, is ook ons Clemensboekenpunt open. Je kan er een mooi 

assortiment recente zingevingsboeken, leuke wenskaarten en fijne gadgets vinden. 


Je kan ook terecht in onze webshop om boeken te bestellen. Je kan jouw bestelling ophalen 

aan het onthaal of op afspraak, maar je kan ze ook thuis laten leveren. Je vindt hiervoor alle 

info op www.clemenspoort.be/winkel.


Voor alle info kan je terecht bij: 


Bernadette Van Laere - bernadette@clemenspoort.be - 0478 97 16 17.

De afgelopen maanden hebben onze vrijwilligers Karen en Tine de tijd genomen om de 

bibliotheek, beter gekend als de Sarnelli-zaal, onder handen te nemen. Oude boeken werden 

verwijderd, nieuwe toegevoegd, alles werd terug op zijn correcte plaats gezet, …


Het is de bedoeling om na de paasvakantie met een heus uitleensysteem te werken en dat op 

regelmatige basis.


Van zodra alles in kannen en kruiken is, voorzien we een nieuwe ‘plechtige opening’. Hou 

hiervoor de website in de gaten.

http://www.clemenspoort.be/winkel
mailto:bernadette@clemenspoort.be
http://www.clemenspoort.be/winkel
mailto:bernadette@clemenspoort.be
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Luisterpunt: vrijwilligers luisteren naar  jouw verhaal

In de Clemenspoort is een team actief dat, samen met onze onthaalvrijwilligers, ons onthaal 

een warm gelaat wil geven.


Een luisterpuntvrijwilliger is ter beschikking voor een losse babbel, een levensgesprek of een 

zingevingsgesprek. Zo’n gesprek verloopt in alle eenvoud en onze vrijwilligers bewaren alle 

discretie.

 

Het luisterpunt is open als je het luisterpunt display op één van de tafels terugvindt. Indien 

gewenst, kan het gesprek ook worden verder gezet in onze gespreksruimte om de 

vertrouwelijkheid te garanderen.


De luisterpuntvrijwilligers zijn aanwezig:


van dinsdag tot vrijdag van 15 tot 17 uur en op zaterdag van 16 tot 18 uur. 


Voor meer info of wil je graag luisterpuntvrijwilliger worden, neem dan contact op met:


luisterpunt@clemenspoort.be.

LUISTERPUNT
KOM EN DOE JE VERHAAL
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I-lab: nieuwe vormen van kerkopbouw

I-lab is het vrijwilligersteam binnen de Clemenspoort dat inzet op pastorale vernieuwing en 

innovatie.


I-lab is een denktank en ook een klankbordgroep voor mensen die vernieuwend met 

pastoraal bezig zijn en graag nieuwe initiatieven hier rond willen opzetten. Iedereen die op 

zoek is om zin-vol onze samenleving op te bouwen, is bij ons welkom. We stimuleren of 

organiseren zelf ook vormingsmomenten rond actuele thema’s die te maken hebben met 

kerkopbouw. 


Uit I-lab zijn al verschillende initiatieven gegroeid: 


‘De weg van verbinding’ is een netwerk van mensen op zoek naar hedendaagse vormen van 

spiritualiteit onder de bezielende coaching van Jean-Paul Vermassen.


www.dewegvanverbinding.be.


‘Meditation for Everyone’ wil heel ruim mensen laten kennismaken met meditatie: individueel, 

in de wereld van de zorg en het onderwijs. Anja T’Kindt is hier de trekker van.


www.meditationforeveryone.be. 


‘I-WAVE’ bereikt nu met zijn inspiratiegolf jaarlijks een tienduizend mensen waarvan het 

grootste deel jongeren zijn.


www.inspiratiewave.com. 


De initiatieven die ontstaan binnen I-lab krijgen een eigen ruimte om zich zelfstandig in 

nieuwe teams, cellen of zelfs bedrijfjes te ontwikkelen.


Wil je graag meewerken of een beroep doen op het aanbod van I-lab, neem dan contact op 

met: Anja T’Kindt - anjatkindt@hotmail.com - 0495 48 96 27.

http://www.de
http://wegvanverbinding.be
http://www.meditationforeveryone.be
http://www.inspiratiewave.com
mailto:anjatkindt@hotmail.com
http://www.de
http://wegvanverbinding.be
http://www.meditationforeveryone.be
http://www.inspiratiewave.com
mailto:anjatkindt@hotmail.com
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25 jaar Effatagemeenschap

Onze Effatagemeenschap bestaat 25 jaar en maakt van het werkjaar 2021-2022 een feestjaar.


Hoe het begon? September 1996: pater Guido Moons komt met een groep vrienden voor het 

eerst bijeen in de kapel en de gebouwen van de Broeders van Liefde in de Stropkaai te Gent. 

We kiezen Effata (Marcus 7, 31-37) als naam voor onze gemeenschap met als opdracht een 

open christelijke basisgemeenschap te zijn waar iedereen welkom is om te luisteren naar het 

Woord en het Brood te breken en te delen. Dat doen we elke week opnieuw in onze viering. 

En we kiezen het evangelie als kompas voor ons dagelijks leven.


Wat ondertussen, gedurende 25 jaar in de Effatagemeenschap groeide, is het besef dat we 

graag gezien zijn door God in al onze kwetsbaarheid. We weten ons gedragen, bemind en vrij 

gemaakt door Gods oneindige Liefde. “Voor de vrijheid heeft Christus ons vrij gemaakt …” 

(Galaten 5, 1).


Bijna elke zaterdagavond hadden (en hebben) we om 18.30 uur onze Effataviering met nadien 

kans om elkaar te ontmoeten bij koffie, thee of iets anders.


Het Effatakoor, vierstemmig, ondersteunt vooral de zang in de wekelijkse vieringen, in de 

sterke tijden en de vieringen op vijf hoogdagen in de gevangenis.


Elke tweede zaterdag van de maand is er gemeenschapsviering (GEVI) met nadien een 

eenvoudige broodmaaltijd.


De Goede Week en Pasen zijn hoogtepunten in ons jaarritme.


Na Pasen gaat de gemeenschap enkele dagen samen op vakantie.


Alle activiteiten worden gedragen door vrijwilligers en de werkingsgelden worden 

bijeengebracht door de gemeenschap.


Maandelijks worden de activiteiten gepland en geëvalueerd.

Ontmoetingsdag - 2012
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Enkele herinneringen:


• de TV-missen in Jette, Brussel en Keerbergen;


• de basiscursus ‘Geloven anders bekeken’;


• de concerten ‘Op weg naar Pasen’;


• de gospelconcerten en de speciale gospelconcerten in het Kuipke in 2004;


• de reizen naar Zuid-Italië: Scala, Materdomini, Napels, … Israël, Congo;


• het realiseren en inhuldiging van onze Effatazaal in 2001;


• de tientallen boeken die we gelezen en besproken hebben;


• de tientallen kinderen die in onze gemeenschap gedoopt werden;


• de 79 jongeren die in onze gemeenschap hun vormsel vierden;


• …


We kijken dankbaar terug op deze 25 jaar als gemeenschap van christenen onderweg die 

deel uitmaakt van de grote redemptoristische familie. Maar we kijken ook vol vertrouwen naar 

de toekomst. Effata is volop bezig met een herbronningsproces en zal het komende werkjaar 

een reeks nieuwe initiatieven lanceren voor verschillende leeftijdsgroepen.


Meer info: www.effata.be of info@effata.be.


Bezorg je mailadres en we houden je op de hoogte.

Stuurgroep met Guido - 2013 Openingsviering Clemenspoort - 2017

Voorziene activiteiten n.a.v. 25 jaar Effata:


• de nieuwe look van de Effata Nieuwsbrief en een vernieuwd logo;


• vrijdag 18 februari om 20 uur in de Parel: 


   panelgesprek ‘Is er nog toekomst voor de nieuwe christelijke basisgemeenschappen in


   Vlaanderen’ o.l.v. Jean-Paul Vermassen samen met verschillende kerkopbouwwerkers;


• zondag 20 maart: wandel- en fietstocht langs specifieke plaatsen in Gent die een band 

hebben met 25 jaar Effata;


• zaterdag 28 mei: brondag in de oude abdij in Drongen;


• zondag 26 juni: slotviering met Provinciaal Jan Hafmans en Pr. Luc Maes;


• in juni in het onthaal van de Clemenspoort: tentoonstelling met foto’s, getuigenissen, … 

rond 25 thema’s die schetsen wat Effata voor leden van de gemeenschap betekent.

http://www.effata.be
mailto:info@effat.be
http://www.effata.be
mailto:info@effat.be
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Clemensactie … een hart voor Congo

De Clemensactie is een team van vrijwilligers dat een netwerk van sociale projecten 

ondersteunt waar onze Congolese redemptoristen samen met hun medewerkers 

verantwoordelijk voor zijn. Het gaat om opleidingen snit en naad met alfabetisering en 

bijhorende naaiateliers, ziekenhuizen, scholen, een gezondheidscentrum, ecologische 

bijencultuur, visvijvers en diverse andere kleine projecten waarbij we ingaan op plaatselijke 

noden.


De Clemensactie heeft ook haar zetel in de Clemenspoort en de Clemenspoort steunt de 

Clemensactie. Tal van vrijwilligers zijn in beide organisaties actief.


Wil je de Clemensactie steunen? 


Wil je graag dat we de Clemensactie komen voorstellen op je school of in je organisatie? 


Wil je graag meewerken als vrijwilliger? 


Wil je graag onze nieuwsbrief ontvangen? 


Neem dan contact op met: 


Lieve Droogmans - lieve.droogmans@gmail.com - www.clemensactie.be.


Je kan de Clemensactie steunen door een bedrag te storten op Via Don Bosco, Brussel, 


BE84 4358 0341 0159 (Bic: KREDBEBB) met mededeling 6284-Clemensactie. 


Vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.

mailto:lieve.droogmans@gmail.com
http://www.clemensactie.be
mailto:lieve.droogmans@gmail.com
http://www.clemensactie.be
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De Clemenscompagnie: atelier voor woord en bezinning

Kamiano (over Damiaan), Francesco (over 

Franciscus) en Jesjoea (over Jezus) zijn drie 

evocaties. Telkens een levendige en indringende 

vertelling met op de achtergrond sfeervolle beelden 

en muziek waarbij op een hedendaagse manier deze 

profetische figuren worden opgeroepen.


Adem halen is een spiritueel en geëngageerd 

programma met woord, muziek en beeld. Met 

boeiende verhalen en sterke poëzie uit verschillende 

culturen en met nu en dan een snuifje humor blijven 

we een uur stilstaan bij wat echt belangrijk is om als 

een wijs en verbonden mens te kunnen leven.


Voor de zesde jaars van het secundair onderwijs is 

er een aparte halve dag versie van adem halen.


Er kan telkens een rondleiding in de Clemenspoort 

aan gekoppeld worden.


D e z e p ro g r a m m a ’s k u n n e n z o w e l i n d e 

Clemenspoort of op verplaatsing gebracht worden 

en aangepast aan jongeren of aan volwassenen. Ze 

kunnen gevolgd worden door een interactieve 

workshop.


Gaandeweg in Gent is een spirituele stadswandeling 

met verhalen en poëzie bij heel bijzondere plekjes 

die oproepen tot bezinning en engagement.


Voor de vormselcatechese is er een aangepaste 

sobere versie van Kamiano, Francesco en Jesjoea 

eventuee l gevo lgd door een in teract ieve 

catechesesessie. De programma’s duren van 60 tot 

100 minuten.

“Met de Clemenscompagnie willen we ruimte scheppen 

voor meditatie, reflectie, taal, kunst en verwondering.”

Ben je op zoek naar een inspirerend moment voor je klas, school, vereniging of parochie, 

neem contact op met: 


Denijs Van Killegem - denijs.van.killegem@telenet.be - 0495 72 29 62 / 09 222 52 48


en www.clemenspoort.be/clemenscompagnie.


Denijs Van Killegem studeerde voor onderwijzer in Oostakker, godsdienstwetenschappen in 

Leuven en Woordkunst in Gent. De Clemenscompagnie bestaat verder uit drie technische 

medewerkers.

mailto:denijs.van.killegem@telenet.be
http://www.clemenspoort.be/clemenscompagnie
mailto:denijs.van.killegem@telenet.be
http://www.clemenspoort.be/clemenscompagnie
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De Clemenspoort is verbonden met het Clemenshuis

Het Clemenshuis is gelegen recht tegenover de Clemenspoort. 


De redemptoristen vormen er een woongemeenschap met geassocieerden, leden van de 

Effatagemeenschap, een aantal bewoners uit het netwerk van de Broeders van Liefde voor 

inclusief wonen en sympathisanten.


Iedereen heeft zijn eigen unieke plek, maar tegelijk bestaat de mogelijkheid om samen te 

bouwen aan een gastvrije en open evangelische gemeenschap.

Voor meer info over het Clemenshuis kan je contact opnemen met: 


Dominiek Van Belle - dominiek@clemenspoort.be - 0478 75 28 65.

mailto:dominiek@clemenspoort.be
mailto:dominiek@clemenspoort.be
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Naast het Clemenshuis is de Clemenspoort ook verbonden met het Clemenshof. 


Het Clemenshof heeft zes ruimtes ter beschikking die verhuurd worden aan sociale of 

inspirerende organisaties.


Op dit moment zijn ze verhuurd aan enkele afdelingen van de Arteveldehogeschool, de 

gemeenschap Maria-Kefas, Sterpunt inclusief ondernemen en KAJ Oost-Vlaanderen.

Voor meer info over het Clemenshof kan je contact opnemen met: 


Dominiek Van Belle - dominiek@clemenspoort.be - 0478 75 28 65.

De Clemenspoort is verbonden met het Clemenshof

mailto:dominiek@clemenspoort.be
mailto:dominiek@clemenspoort.be
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Bereikbaarheid

Met de auto is Clemenspoort vlot bereikbaar via de N60, R4, E40 of E17.


We bieden zelf parkeermogelijkheid aan tegen democratische prijzen en beschikken over een 

25-tal parkeerplaatsen voor deelnemers aan onze activiteiten.  

Je tikt dan op de gps Sint-Denijslaan 251 in.


Meer info over de parking: www.clemenspoort.be/contact.


Onze parking is een privéparking waarbij je duidelijk zal kunnen zien of er nog parkeerruimte 

is. In geval de parking volzet is, kan je zonder problemen terug buiten rijden.


Je kan je auto altijd parkeren op de parking van het station Gent Sint-Pieters op 5 minuten 

wandel afstand: www.projectgentsintpieters.be/bereikbaarheid/auto/parkeren. 


Of kom met het openbaar vervoer. 


We bevinden ons op 250 meter van het station Gent Sint-Pieters.


Je gaat naar de achterkant van het station en volgt de Voskenslaan tot nummer 56. Je vindt 

dan de oude kerk en daarachter bevindt zich het project. 


Of kom met de fiets, er zijn 40 fietsstalling.

www.clemenspoort.be 
Overwale 3, 9000 Gent 
info@clemenspoort.be 

0476 46 10 40

http://www.clemenspoort.be/contact
http://www.projectgentsintpieters.be/bereikbaarheid/auto/parkeren
http://www.clemenspoort.be/contact
http://www.projectgentsintpieters.be/bereikbaarheid/auto/parkeren
http://www.clemenspoort.be
mailto:info@clemenspoort.be
http://www.clemenspoort.be
mailto:info@clemenspoort.be
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   DAGELIJKS VIEREN WE EUCHARISTIE (van maandag tot vrijdag) 

   8.00 uur - Eucharistieviering in de Bronkapel. 
   Donderdag is er eucharistische aanbidding van 19 tot 20 uur in de  Bronkapel.


   SAMEN DE DAG VAN DE HEER VIEREN 

     Elke zondag en feestdag om 10.30 uur in de Parel.


   EFFATAVIERING 
   Elke zaterdagavond Effataviering om 18.30 uur in de Parel.

   Elke tweede zaterdagavond gemeenschapsviering om 18.30 uur in de Parel.

   We hopen dat al onze activiteiten normaal kunnen doorgaan. 

   Gelieve telkens de agenda op de website te bekijken waarop je de meest 

   recente informatie vindt. 

   Sommige activiteiten bleken online een succes waardoor we deze op die 

   manier willen blijven aanbieden.  

   We willen er graag in geloven dat we geen activiteiten meer moeten afgelasten 

   of naar een andere datum moeten verplaatsen.
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datum uur activiteit lokaal pag
.

FEBRUARI 2022

Do 03.02.22 19.00 Alpha Winter Onthaal 20

Za 05.02.22 16.45 Meditatiegroep Seelos 7

Wo 09.02.22 19.00 Repetitie Redemption Parel 16

Do 10.02.22 19.00 Alpha Winter Onthaal 20

Vr 11.02.22 09.00 Oasedag Online 8

Vr 11.02.22 20.00 Repetitie Effatakoor Parel 17

Di 15.02.22 20.00 Lancering I-WAVE for kids Online 22

Wo 16.02.22 19.30 Leerhuis Neumann 23

Do 17.02.22 19.00 Alpha Winter Onthaal 20

Vr 18.02.22 Elise Robbrecht met beeldhouwwerk Onthaal 34

Vr 18.02.22 20.00 Panelgesprek met kerkopbouwwerkers Parel 53

Za 19.02.22 10.00 Korte lessenreeks Enneagram Online 21

Za 19.02.22 16.45 Meditatiegroep Neumann 7

Ma 21.02.22 20.00 Leesgroep ‘Als God renoveert’ Neumann 24

Di 22.02.22 20.00 Zin in film - The Father Neumann 35

Wo 23.02.22 19.00 Repetitie Redemption Parel 16

Do 24.02.22 19.00 Alpha Winter Onthaal 20

Vr 25.02.22 20.00 Repetitie Effatakoor Parel 17

Ma 28.02.22 15.00 Leesnamiddagen Edith Stein Seelos 26

MAART 2022

Wo 02.03.22 20.00 Viering van Aswoensdag Parel 9

Za 05.03.22 16.45 Meditatiegroep Neumann 7
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datum uur activiteit lokaal pag
.

Di 08.03.22 12.00 Spiritualiteit en religie om van te leven Sarnelli 25

Wo 09.03.22 19.00 Repetitie Redemption Parel 16

Vr 11.03.22 09.00 Oasedag Online 8

Vr 11.03.22 18.15 Benefietconcert ten voordele van de Clemensactie Onthaal 36

Vr 11.03.22 20.00 Repetitie Effatakoor Neumann 17

Zo 13.03.22 11.45 Het Woord breken als gedoopte Parel 10

Zo 13.03.22 15.00 ‘Marcusevangelie’ met Frank Cools Parel 37

Ma 14.03.22 20.00 Leesgroep ‘Als God renoveert’ Neumann 24

Di 15.03.22 12.00 Spiritualiteit en religie om van te leven Sarnelli 25

Wo 16.03.22 19.30 Leerhuis Neumann 23

Vr 18.03.22 20.00 Muziektheater Pamina Parel 38

Za 19.03.22 10.00 Korte lessenreeks Enneagram Online 21

Za 19.03.22 16.45 Meditatiegroep Seelos 7

Ma 21.03.22 15.00 Leesnamiddagen Edith Stein Seelos 26

Di 22.03.22 12.00 Spiritualiteit en religie om van te leven Sarnelli 25

Wo 23.03.22 19.00 Repetitie Redemption Parel 16

Vr 25.03.22 20.00 Repetitie Effatakoor Parel 17

Zo 27.03.22 11.45 Het Woord breken als gedoopte Parel 10

Di 29.03.22 20.00 Leesclub Seelos 29

APRIL 2022

Za 02.04.22 16.45 Meditatiegroep Seelos 7

Zo 03.04.22 10.00 Porta-dag Parel 11

Zo 03.04.22 11.45 Het Woord breken als gedoopte Parel 10
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datum uur activiteit lokaal pag
.

Do 07.04.22 19.00 Alpha Winter - Slotavond Onthaal 20

Vr 08.04.22 09.00 Oasedag Online 8

Vr 08.04.22 20.00 Repetitie Effatakoor Parel 17

Za 09.04.22 18.30 Viering van Palmzondag Parel 12

Di 12.04.22 20.00 Lancering I-WAVE for neighbors Online 27

Do 14.04.22 20.00 Viering van Witte Donderdag Parel 12

Vr 15.04.22 20.00 Viering van Goede Vrijdag Parel 12

Za 16.04.22 10.00 Korte lessenreeks Enneagram Online 21

Za 16.04.22 16.45 Meditatiegroep Seelos 7

Za 16.04.22 18.30 Viering van Stille Zaterdag Parel 12

Zo 17.04.22 10.30 Viering van Pasen Parel 13

Wo 20.04.22 19.00 Repetitie Redemption Parel 16

Do 21.04.22 19.00 GR5 - Samen op tocht gaan om te groeien Parel 28

Vr 22.04.22 20.00 Repetitie Effatakoor Parel 17

Ma 25.04.22 15.00 Leesnamiddagen Edith Stein Seelos 26

Di 26.04.22 20.00 Zin in film - Supernova Neumann 35

Wo 27.04.22 19.30 Leerhuis Seelos 23

Do 28.04.22 20.00 Info-avond vrijwilligerswerk in de Clemenspoort Parel 44

MEI 2022

Wo 04.05.22 19.00 Repetitie Redemption Parel 16

Za 07.05.22 16.45 Meditatiegroep Seelos 7

Zo 08.05.22 19.00 ‘Muzikaal boeket’ met The Loopfactory Parel 39

Do 12.05.22 20.00 ‘Leven als gedoopte’ met Matthias De Baere Parel 30
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datum uur activiteit lokaal pag
.

Vr 13.05.22 09.00 Oasedag Online 8

Vr 13.05.22 20.00 Repetitie Effatakoor Parel 17

Za 14.05.22 10.00 Korte lessenreeks Enneagram Online 21

Di 17.05.22 20.00 God 9.0 - Een originele kijk op jouw geloofsgroei Parel 31

Wo 18.05.22 19.00 Repetitie Redemption Parel 16

Ma 23.05.22 15.00 Leesnamiddagen Edith Stein Seelos 26

Di 24.05.22 20.00 Leesclub Seelos 29

Vr 27.05.22 20.00 Danscollectief Bollylicious Parel 40

Vr 27.05.22 20.00 Repetitie Effatakoor Neumann 17

JUNI 2022

Wo 01.06.22 19.00 Repetitie Redemption Parel 16

Za 04.06.22 16.45 Meditatiegroep Seelos 7

Zo 05.06.22 10.30 Viering van Pinksteren Parel 14

Wo 08.06.22 19.30 Leerhuis Seelos 23

Vr 10.06.22 09.00 Oasedag Online 8

Vr 10.06.22 20.00 Repetitie Effatakoor Parel 17

Wo 15.06.22 19.00 Repetitie Redemption Parel 16

Za 18.06.22 10.00 Korte lessenreeks Enneagram Online 21

Za 18.06.22 16.45 Meditatiegroep Seelos 7

Ma 20.06.22 15.00 Leesnamiddagen Edith Stein Seelos 26

Vr 24.06.22 20.00 Repetitie Effatakoor Parel 17

Zo 26.06.22 10.30 Slotviering 25 jaar Effatagemeenschap Parel 53
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