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EEN RIJKE OOGST 

 
 
 
 
 



Beste Godgewijde, 
 

Met een bescheiden maar fiere vreugde bieden wij u dit kleinood 
aan: een brochure met het programma van het vicariaat voor het 
Godgewijde Leven van het aartsbisdom.  
 

Terwijl velen – binnen en buiten de Kerk – zich steeds meer 
overtuigd weten van de objectieve waarheid dat er onder de 
religieuzen nauwelijks nog arbeiders zijn, wil deze brochure 
liever de aandacht vestigen op een ‘rijke oogst’: tal van 
momenten van vorming en ontmoeting voor de religieuzen. 
Haast maandelijks kunnen Godgewijden elkaar ontmoeten om in 
alle eenvoud deugd te beleven aan de inspirerende sprekers, het 
op verhaal komen bij elkaar, het delen van ervaringen en zorgen, 
het herleven van herinneringen… zo wordt iedere ontmoeting 
een verrijking! 
 

Graag rekenen wij u dan ook talrijk bij de aanwezigen zodat we 
samen kunnen genieten van die rijke oogst, waar we de Heer 
bijzonder dankbaar voor blijven! 
 

met genegen groeten, 
 

de leden van de vicariale raad 

 
  



ELIM-DAGEN 
 

Bedoeling? 

Elim is de Bijbelse plaats waar het Godsvolk na de doortocht van 
de zee, op weg naar een beloftevolle toekomst even verpoosde 
in de schaduw van de palmbomen (zie ook: het Exodus-verhaal). 
Elim-dagen willen alle godgewijden en lekenmedewerkers in de 
religieuze gemeenschappen een gelegenheid bieden om even te 
verpozen. Een gevarieerd aanbod aan inspirerende sprekers 
nemen ons, doorheen de dag, mee in een boeiend verhaal dat 
ons geloof en ons Godgewijd-zijn weet aan te moedigen. Een 
onderwerp uit de theologie, de spiritualiteit, de kerkelijke 
actualiteit, het dagelijkse leven… om nadien vreugdevol terug te 
keren! 
 

Programma 2019-2020 
 

dinsdag 8 oktober 2019 

DANKBAAR & HOOPVOL AFSCHEID NEMEN 

door mevrouw Wies Beckers, pastor en medewerkster vicariaat 
voor het Godgewijde Leven 

TOEKOMST. WAT DENKT DE PAUS?  

door Steven Wielandts, bisschoppelijk vicaris voor het Godgewijde 
Leven van het Aartsbisdom 
 

dinsdag 3 maart 2020 

VEERTIG DAGEN. EEN BEZINNING. 

door mevrouw Wies Beckers, pastor en medewerkster vicariaat 
voor het Godgewijde Leven 

BISSCHOP EN RELIGIEUS. EEN GETUIGENIS. 

door Monseigneur Luc Van Looy S.D.B., 30e bisschop van Gent 



dinsdag 2 juni 2020 

PINKSTEREN. EEN VURIG VERHAAL. 

door mevrouw Wies Beckers, pastor en medewerkster vicariaat 
voor het Godgewijde Leven 

BETOVERD DOOR GOD. MADELEINE DELBRÊL 

door de heer Piet Raes, bisschoppelijk gedelegeerde voor vorming, 
catechese en gezinspastoraal van het bisdom Brugge 
 

Praktisch? 
 

De Elim-dagen vinden telkens  plaats in het voormalige 
Minderbroedersklooster LA FORESTA te Vaalbeek. 
 

De dag vat aan met een inloopkoffie (vanaf 9.30 uur) en gaat 
inhoudelijk van start om 10.00 uur. We voorzien telkens twee 
sprekers. Er zijn twee inleidingen in de voormiddag, een 
middagmaal, een inleiding in de namiddag en tot slot de 
mededelingen van het vicariaat. Omstreeks 15.30 uur ronden we 
de dag af. 
 

Enkele weken voor de Elim-dag worden alle Godgewijden per 
elektronisch bericht herinnerd aan de bijeenkomst en 
verwachten we een elektronische inschrijving. Tijdig inschrijven 
maakt de organisatie vlotter! 
 

Per deelnemer wordt een bijdrage gevraagd van  € 30.00, alle 
onkosten inbegrepen. 
 
 
 
 
  



TEN HUIZE VAN… 

 
Bedoeling? 

 
Deze bijeenkomsten zijn een goede traditie in ons vicariaat. 
Twee maal worden de algemene oversten van de diocesane 
congregaties en de hogere oversten van de pontificale 
congregaties die aanwezig zijn in het aartsbisdom uitgenodigd 
‘ten huize van’ een ontvangende congregatie. Ook hier staat de 
ontmoeting centraal maar deze bijeenkomsten geven het 
vicariaat ook de gelegenheid om met de congregatiebesturen in 
gesprek te gaan of te informeren over de begeleiding van de 
congregaties door de vicariale medewerkers. 
 

Deze bijeenkomst geeft ook de gelegenheid aan de onthalende 
congregaties om met ons te delen in het boeiende verhaal van 
hun charisma en hun toekomstplannen. Een deugddoende 
gastvrijheid! 
 
  



Programma 2019-2020 
 

woensdag 6 november 2019  

ten huize van de Annonciaden van Veltem 
 

Geen keuzekapittels meer. En dan? 

door Steven Wielandts, bisschoppelijk vicaris voor het Godgewijde 
Leven van het Aartsbisdom 
 
woensdag 22 april 2020 
ten huize van de zusters van de Christelijke Scholen, 
Vorselaar 
 

Naar aanleiding van de 200ste verjaardag van deze in 
oorsprong ‘Mechelse’ congregatie, worden we verwacht bij de 
zusters van Vorselaar. Graag steken we de bisdomgrens over!   
 
Praktisch? 
 

Enige tijd voor de geplande bijeenkomst wordt de nodige 
informatie bezorgd aan de betrokken hogere oversten per 
elektronisch bericht. We verwachten van hen een elektronische 
inschrijving. Tijdig inschrijven maakt de organisatie vlotter voor 
de onthalende congregatie. 
 
 

  



VIEREN 

 
Een bijzondere en intense ontmoeting bestaat in het samen 
vieren rond de Tafel van de Heer. Tot tweemaal toe willen we dit 
werkjaar samen eucharistie vieren.  
 
zondag 2 februari 2020 
dag van het Godgewijde Leven 
 

Het is een kalendertoeval dat we de dag van het Godgewijde 
Leven, die we naar goede gewoonte op zondag vieren, op het 
Feest van de Opdracht van de Heer in de Tempel mogen vieren.  
 

Ook dit jaar mogen we te gast zijn in La Foresta, het voormalige 
Minderbroedersklooster te Vaalbeek. 
 

Alle info wordt u, samen met onze kerstwensen, per uitnodiging  
bezorgd! 
 
donderdag 16 april 2020 
gedachtenis voor overleden Godgewijden 
 

Op de donderdag van de eerste paasweek willen we in grote 
dankbaarheid en vreugde eucharistievieren ter gedachtenis van 
alle overleden Godgewijden, voluit levend in de  verwachting van 
de verrijzenis. Bijzonder denken we aan hen die het voorbije jaar 
overleden zijn. 
 

Hiervoor mogen we te gast zijn in het Jezuïetenhuis aan de 
Waversebaan te Heverlee. Naast de eucharistieviering, in de 
namiddag, wordt u aansluitend ook verwacht voor een 
eenvoudige koffietafel. 
 

Alle info wordt u, tijdig, per uitnodiging  bezorgd! 



NOG MEER… 

 
De leden van de vicariale raad ontmoeten elkaar maandelijks 
rond de vergadertafel. Daar houden zij de vinger aan de pols van 
het Godgewijde Leven in het Aartsbisdom. Dit wil echter geen 
‘gesloten’ vergadering zijn en daarom willen we in de toekomst 
aandachtig blijven nog meer informatie door te laten stromen. 
 
De bijeenkomsten van het interdiocesane initiatief IVOR, voor de 
jongere generatie vrouwelijke religieuzen, vinden plaats in Hof 
Zevenbergen te Ranst op 18 en 19 oktober 2019 en op 14 en 15 
februari 2020. Alle info via ann.vansteenweghen@skynet.be 
 
Tijdens het werkjaar 2019-2020 worden er ook ontmoetingen 
gepland met de ‘jongste generatie religieuzen’ en met 
‘lekenmedewerkers’ in de congregaties. Uit deze eerste 
ontmoetingen kunnen eventueel ook verdere initiatieven 
groeien. 
 
Samen met enkele nieuwe medewerksters van het vicariaat, 
Wies Beckers en Chris Coppens, wordt nagedacht over een 
aanbod van recollecties, bezinningsmomenten of korte retraites 
die inspelen op de mogelijkheden van onze religieuze 
gemeenschappen. Naarmate dit initiatief meer vorm krijgt, 
brengen we u daar graag van op de hoogte. 
 
Ondertussen mogen de oversten van de gemeenschappen in het 
Aartsbisdom de komende maanden tweemaal post verwachten 
van Els, onze secretariaatsmedewerkster: de aanpassingen voor 
het adressenbestand in het diocesaan jaarboek en de 
statistieken. Houd uw brievenbussen goed in het oog en laat 

mailto:ann.vansteenweghen@skynet.be


deze ‘vervelende’ taak niet te lang slingeren tussen andere 
paperassen… Els is meestal op dinsdagvoormiddag permanent 
aanwezig op het secretariaat (015 298 448) en leest ook 
regelmatig de elektronische briefwisseling: 
vicariaat.religieuzen.aartsbisdom@kerknet.be 
 
Ook het verhaal van de vzw CISCA gaat verder. Wie meer 
informatie hierover wenst mag zeker altijd terecht bij onze 
medewerker van het vicariaat voor het beheer van het Tijdelijke: 
francis.de.becker@diomb.be Ook hier een wijze raad: wacht niet 
tot morgen om de toekomst voor te bereiden 
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