
De Hemelse Gaarde 
Erembodegem 

“De selectie voor Space for Grace betekende 
voor ons innoverend project/onze geloofs-
gemeenschap dat we ondanks de moeil ke   
coronajaren een nieuwe boost kregen door 
met de kerk letterl k naar buiten te treden.”  

Hoe breid je je inspirerende binnenruimte laagdrempelig 
uit? Hoe laat je ‘ontmoeting’, ‘verdieping’ en 
‘verbondenheid’ exponentieel toenemen? Het antwoord 
van de geloofsgemeenschap van Ten Bos (Erembodegem) 
op deze vragen werd “Gebruik ook de buitenruimte!”   

We bewerkten de kerktuin en vormden hem om tot een 
‘Hemelse Gaarde’, een ecologische belevingstuin voor rust- 
en zinzoekers.  Stenen werden opgebroken, een takkenwal 
aangelegd. De inheemse bloemenweide en de wadi met     
regenwaterafkoppeling vergroten de biodiversiteit. 
Zingevende teksten en het meditatielabyrint nodigen uit om 
de stilte op te zoeken, zittend aan de troostplek of  b  1 van 
de andere rustplekken. Via meditatieve wandelingen kan je 
het weidse landschap ontdekken. De levendige liturgische 
vieringen van elke zondag kr gen ook een verlengstuk op  
momenten dat de viering in openlucht plaatsvindt. 



Ene Plekke 
Buizingen 

Gegroeid vanuit de catechesewerking van Don Bosco-parochie Buizingen 

“Ene Plekke” waar je thuis kan komen b  jezelf en even de t d nemen om stil te staan b  
zingevingsvragen 

“Ene Plekke” waar je verbinding kan maken met elkaar en de natuur  

… een plek voor en door jongeren (én wie jong van geest is        ) 

  

Inspiratiebron: het leven van Don Bosco  

H  was aanwezig b  jongeren en ging met hen op een hartel ke manier om. H  stond niet boven 
hen maar tussen hen, h  sprak hen aan op hun eigen verantwoordel kheden. Vanuit z n groot 
geloof in een liefdevolle en nab e God.  

 

Visietekst van de Don Bosco-parochiegemeenschap: 

Schuif je mee aan onze parochietafel, ook j  hoort erb . 

Ervaar de kans om je geloof te beleven. 

Want God zit in elk van ons, niet meer of niet minder. 

Laat je prikkelen om die droom tot leven te brengen, 

Vr  en toch verbonden 

K k mee met een open, hoopvolle en milde blik 

Naar de wereld en naar mensen. 
 

Het visioen waarvoor w  willen gaan is een ‘Plekke’ z n waar jong en oud naartoe kunnen    
komen en waar mensen zich thuis voelen. Waar ze het leven delen en vieren. Dat we samen 
kunnen Z N op die plek waar levensbeschouwingen samen komen en elkaar inspireren.  



Oscar Romero-parochie 
Horebeke, 5 torens Oudenaarde, Zwalm  

“Geen idee waar we eindigen, maar we z n op weg.” 

Sofie Verscheure 

De bedoeling is om aan de toekomst van onze parochie te bouwen en deze vitaal en energiek te 
houden, ook als onze pastoor een andere opdracht kr gt. Met Sofie Verscheure, onze                  
innovatiecoach, werkten we als parochieploeg een visie uit. 

Als Romeroparochie willen we,  
vertrekkend uit het goede wat we samen reeds opbouwden en realiseerden,  

in een nieuwe context van gedeelde verantwoordel kheid, 
toekomstgericht  - op langere term n - verbindend en innovatief  

bouwen aan een geloofsgemeenschap die mee evolueert en vitaal bl ft. 
 

1. Samenkomen rond het Woord van God  

en de verkondiging van Christus  

in een warme niet-moetende parochie  

z n het vertrekpunt in ons visioen.  
 

3. We willen daarvoor  

vertrekken vanuit de noden van mensen  
en hopen dat we hen iets aanreiken  

waar ze iets aan hebben, wat ze met zich 
meedragen. 

en we willen dat vooral SAMEN doen. 

   

4. We willen als parochie daarom met veel goesting, 
in dialoog en met respect voor het verschil 
bl ven zoeken naar nieuwe wegen,  

een authentieke taal, open kerken… 

2. We willen zoeken  

hoe we mensen vanuit die Geest kunnen bereiken,  
warm maken 

en hen uitnodigen om mee te doen. 

Het Romerohuis staat momenteel symbool voor de              
verbindende factor tussen alle betrokkenen: parochieploeg, 
werkgroepen, catechisten, koor, vzw’s, kerkfabrieken,           
vr willigers, ouders, jeugd en verenigingen. Alle (korte en 
lange) vergaderingen, overlegmomenten, babbels allerhande 
vinden er plaats b  een glaasje of een kopje.  



Ontmoetingscaravan 
Zandhoven-Ranst 

Wat Space for Grace betekende voor….. 

 ons project: Van start kunnen gaan! De ondersteuning doet verder groeien, verdiepen…   

 onze projectgroep:  Als groep nadenken over het hoe en het waarom, over onze eventuele b drage 
tot kerk z n. Door de vragen reflecteerden we telkens opnieuw en kregen we onze doelgroep preciezer in 
het vizier. De vr willigersgroep werd mee betrokken in heel het denkproces…  

 onze geloofsgemeenschap: De verschillende gemeenschappen van de pastorale eenheid z n iets    
dichter naar elkaar toegegroeid. En is er meer ruimte gekomen voor een kerk die naar buiten treedt. 

 

Waar we het meest fier op z n? 
De prachtige mensen die tot nu toe langskwamen b  onze kleurr ke caravan. De stralende gezichten, de ge-
sprekken die mensen kracht geven, energie om te leven.  
 

Wat we ontdekt hebben?  De smaak van de Presentie! 

*Relatie als de plek om te bepalen wat er gedaan zal worden. Het gaat niet om scoren, om aantallen, of over 
problemen oplossen, maar wel over gezamenl k zoeken naar een bevredigende relatie tot het leven - of dat 
leven nu lukt, vastzit of afloopt.  

*Goede zorg bieden vanuit contact met de persoon in kwestie is écht belangr k, niet de c fers en oeverloos 
vergaderen  

*De persoonl ke agenda en doelstellingen opz  zetten en de leefwereld van de (kwetsbare) medemens 
voorop zetten. De drempels waarmee h  of z  geconfronteerd wordt, indachtig z n.  

 

Onze droom over hoe onze geloofsgemeenschap er uitziet over 10 jaar?          

Een open gemeenschap...             

*waar mensen verbonden z n met elkaar  

*waar het er voor de één toe doet hoe het met de ander gaat  

*die op elkaar betrokken is en weet heeft van elkaars leefwereld  

*waar mensen met elkaar op zoek gaan naar dat wat goede zorg is 
voor de ander.    

*die elkaar tegemoet treedt vanuit het besef of is het eerder vanuit 
de ervaring dat G-d de drager is van ons, van de ander en van dat 
wat er tussen ons gebeurt. 



House of Compassion - Brussel 

We z n het meest fier op... 

T dens de Corona periode hebben we sprekers online het woord gegeven over brandende the-
ma's (migratie, arbeidsomstandigheden in Qatar, de werking van gevangenissen,..) telkens ge-
volgd door een debat. We bereikten zo meer mensen dan in de kerk zelf. Hoogtepunt was, na 
corona maar t dens de bezetting van House of Compassion door mensen zonder papieren, de 
projectie van de film 'The New Gospel' van Milo Rau, in aanwezigheid van de hoofdrolspeler en 
activitist  Yvan Sagnet. Het debat na de film was enorm boeiend en inspirerend.  

Door innoverend bezig te z n ontdekten we ... 

contact met mensen die doorgaans niet meer naar een kerk komen. Hun reacties in ons            
gastenboek z n ronduit ontroerend. Bezoekers appreciëren het feit dat essentiële, huidige       
thematieken aangekaart worden. De kerk is niet wereldvreemd, maar staat in de dagdagel kse 
realiteit en opent de harten van mensen. 
 

Onze boodschap voor mensen die nadenken over innoverende initiatieven: 

Durf actuele thema's aan te kaarten. Wees open voor andere levensvisies. 
 

Onze bron van inspiratie die we graag met anderen delen?  Charter of Compassion  

Karen Armstrong beweegt wereldw d organisaties rond de diepste waarheid die gemeenschap-
pel k is aan alle levensvisies: behandel een andere zoals je zelf behandeld wil worden.  
 

Onze droom over onze geloofsgemeenschap over    
pakweg 10 jaar?    

Een groep mensen die, vanuit de inspiratie van het   
evangelie, opkomt voor een warme maatschapp , waar 
elke persoon telt. Die via kunst, gesprekken, onthaal en 
stilte een w de schare van mensen sensibiliseert en    
oproept om op te komen voor meer rechtvaardigheid.  
 

 

Ons devies: “Opdat er leven zou z n,  

Voor iedereen en wel in overvloed!” 



Unconditional - Duffel 

.Wat Space for Grace voor ons heeft betekend? 

In de eerste plaats leverde de interesse van Space for Grace voor ons project het concrete bew s 
dat de Vlaamse katholieke kerk daadwerkel k openstaat voor nieuwe wegen. 
 

We z n best trots dat we sinds de steun meer professioneel voor de dag kunnen komen.      
Het maakt ons verhaal geloofwaardiger. 

 

Nadenken over innoverende projecten? Hoe begin je daar aan? 

Kom te weten welke spirituele vragen werkel k door mensen worden gesteld en leer daarb  van 
de zoekende antwoorden die z  soms zelf al formuleren. Voeg vervolgens deze inzichten toe aan 
jouw eigen parafrase van de christel ke boodschap. 

 

 

 

 

Onze droom? 

Hoe mooi zou het z n dat de kerk voldoende vertrouwen had in de Geest om   -waar nodig-  

*dogmatische elementen om te ruilen met meer filosofisch-wetenschappel ke pogingen,   & 

* te vorderen in de zoektocht naar betekenis van de hedendaagse mens.  

Kortom, een kerk die verzamelplaats wordt voor w sheid van ver en dichtb . 

 

Ons devies 
 

“Het Leven is  

als een Spiegel die  

teruggeeft  

wat j  ervoor houdt.” 

“In de smaak vallen b  mensen die 
geen kerkhonger meer hadden, maakt 
ons dankbaar.”  

Rob Allaert 



. 

 

 

De oproep van Space for Grace zette ons 
aan het denken, We ervaarden het als 
een uitdaging. Als kerk z n we nu       
aanwezig op de drukke winkel-as  

van Genk 
 

We z n het meest fier op... 

onze ploeg vr willigers: tien trouwe medewerkers die, week na week, een halve dag      
de permanentie verzorgen,  

met de glimlach! 
 

Door innoverend (proberen) bezig te z n ontdekten we ... 

Vernieuwen is niet gemakkel k ... maar eigenl k wisten we dat al. 
 

 

Onze boodschap voor mensen die nadenken over innoverende initiatieven: 

Gewoon doen. Met als motto: "Wie iets nieuws durft proberen, heeft het recht om te falen". 
 

 

Onze droom over onze geloofsgemeenschap over pakweg 10 jaar?  

Een huis met vele kamertjes: ruimte voor vele vormen van geloofsbeleving,  

in onderlinge verbondenheid. 
 

 

Een symbool dat zegt  

wat ons project hoog in het vaandel draagt is... 

Het symbool van de boom:  

het leven zit in de takken. 
 

Structuren z n geen overkoepeling,  

maar ondersteuning. 

Zoekpunt - Genk 



Lof der Duurzaamheid 
Dekenaat Kortr k 

 

In de eerste fase, begin 2020: enthousiaste start met een tentoonstelling én een zeer           
geslaagde openingsavond rond duurzaamheid, geïnspireerd door de encycliek Laudato Si’.   

Maar : w  botsten op  de eerste lock-down.    En op de diepgaande impact van de pandemie 
op de samenwerking tussen de lokale gemeenschappen van de nieuwe pastorale eenheid:    
toegenomen afstand met gelovigen, met vr willigers en met de verschillende gemeenschappen.  

               Geen zoveelste structurele discussie voeren!           

    Samen projecten en acties opzetten over duurzaamheid.   
 

We z n fier op * de dynamiek die is ontstaan in elke gemeenschap. * Iedere gemeenschap 

heeft samengewerkt met andere geloofsgemeenschappen en met nieuwe partners.  &  Er is de 

fierheid die de vr willigers vonden over het project dat ze vorm gaven.  

Duurzaamheid bl ft maatschappel k nog alt d b zonder relevant.  
 

We hebben de smaak gevonden om nieuwe dingen te proberen. Niet alleen het bestaande 

‘zo goed mogel k’ doen.  We z n onze koudwatervrees verloren om naar andere partners toe 
te stappen en te zoeken of we kunnen samenwerken.     

Onze boodschap voor mensen die nadenken over innoverende initiatieven: 

  Durf nieuwe projecten op te zetten . Doe het samen met vele mensen.     

      Durf over drempels heen te stappen. Zoek partnerschappen.     

Onze droom over onze geloofsgemeenschap over 10 jaar?  

Dat in 2030 onze missietekst een realiteit is: * geworteld z n in 

de grote kracht van oude B belwoorden én intens luisteren naar 

wat vanuit de samenleving dichtb  en veraf op ons afkomt .         

* met iedereen die op onze weg komt, antwoorden helpen zoe-

ken op de grote vragen: Is er hoop? Wie wil voor m  zorgen?  Wat 
is onze droom? Alt d gericht op de stad en de wereld om ons 
heen,  nooit op onszelf alleen.             

Ons devies  komt van Ovidius : Audentes Deus iuvat  
God helpt wie wat durft te wagen 



. 

 

We proberen om 

in het kader van de voorgeschreven liturgische richtl nen (lectionarium, missaal),  

via de samenzang,  

  de opstelling van de kerk  

    en het actief betrekken van alle aanwezigen  

een hechte zondagsgemeenschap te vormen.  

* door mensen te onthalen voor de viering,  

* door in ovaalopstelling te vieren en voor de tafeldienst rond het altaar te staan,  

* door de nadruk te leggen op samenzang en liedjes te oefenen voor de viering,  

* door iedereen te laten delen in het brood en de w n, 

* door aparte kindercatechese te voorzien, 

* door koffie en gebak elke zondag na de viering.  

            Een deelkast en andere diaconale initiatieven  

            breken het gebruik van onze kerk exclusief voor  

liturgie open. 
 

Onze gemeenschap bestaat uit  

mensen van alle generaties.  

Veel gezinnen met kinderen vinden hun weg  

naar onze vieringen,  

maar ook b voorbeeld mensen  

uit het nab gelegen asielcentrum.  

St.-Truiden 



Luisterend Oor(d) - St.-Truiden 
.. 

   

 

Wat Space for Grace voor ons heeft  
betekend? 

Echte vernieuwing. Nieuw vuur. Daarom 
noemden we een startactiviteit om naar 
buiten te komen ook zo : NIEUW VUUR. 
 
 

We z n het meest fier ... 

Op datgene wat we voor de kinderen kunnen doen. Een plek aanbieden waar er naar hun     
geluisterd wordt, waar verhalen een rol mogen spelen… zelf beleefde verhalen uit het leven,    
levengevende verhalen via Godly Play… 
 

Door innoverend bezig te z n ontdekten we dat jeugd je jeugdig doet worden.  

Dat smaakt naar meer. 
 

Nadenken over innoverende projecten? Hoe begin je daar aan? 

Doe het stap per stap.. Neem de t d… Laat niemand achter… Maar waag de sprong! 
 

Onze bron van inspiratie ?  echt de t d nemen om te luisteren.  
 

Onze droom? Een kerk waar kinderen zich goed voelen. 
 

Ons devies? Je bent jong en je wil wat...anders dan wat er alt d is geweest. 



Maison Bernadette - Zwevegem 

De werking bestaat al enige t d, maar met de 
nieuwe naam ‘Maison Bernadette’ en de nieuwe 
locatie, kreeg ze een extra boost. 

We scoorden hoge ogen met een modeshow 
van eigen collectie. Een ontwerpwedstr d       
leverde ons een eigen logo op. 

Maison Bernadette kreeg intussen naambekendheid en is een ‘merk’ geworden, mede dankz  de 
duizenden kilo’s tweehandskled  die binnengebracht wordt. 

Maison Bernadette zorgt voor kansen om jongeren in het onderw s of jeugdbeweging en        
andere doelgroepen te bereiken. We z n gehuisvest in de enige West-Vlaamse kerk toegew d 
aan Bernadette Soubirous. 

In ons stappenplan voorzien w  een samenwerking met een BUSO-school, waarb  leerlingen 
de kans kr gen om zich voor te bereiden op een stage als winkelhulp. Ze zullen komen om kled  
te leren plooien en op kapstokken te hangen. 
 

 Wat ons bindt: 

 *taart  * Vriendschap * Leute en plezier * Het gezelschap  

 * Mogen z n wie we z n * Ons geloof 

 

Onze droom:  

*Zoveel mogel k mensen helpen: mensen in armoede van b  ons, en ook vluchtelingen en   
mensen van vreemde origine. 

*Verkondiging via scholen, jeugdbewegingen, …  

*Via ’het helpen’ een aantrekkel ke gemeenschap worden waar mensen b  willen horen. 



B lichten  Dominicus - Gent  
 

Wat heeft Space for Grace voor ons betekend?    
We hadden een strategisch en conceptueel ver gevorderd idee. Net op dat moment bood Space 
for Grace de kans om dat project ook praktisch te ontplooien. Als een geschenk uit de hemel 
kregen we net op t d de nodige fondsen … 
 
Onze bron van inspiratie?    
Jezuïet Nikolaas Sintobin is de eerste die het belang van internetpastoraat inzag en dit op een 
professionele manier ernstig opnam. B lichten.be legt andere accenten en doet het veel         
bescheidener. Maar om te slagen is het noodzakel k om te bl ven investeren in mensel k         
kapitaal en continuïteit. 
 
Onze droom: 
Het internet biedt een groot potentieel dat door christel ke zinzoekers nog onvoldoende wordt 
ingezet . Het verwerven van digitale knowhow is een wezenl ke en noodzakel ke                     
verantwoordel kheid.  
We dromen vanuit de digitale gemeenschap nieuwe live groepen te induceren en zo fysiek      
samen te komen, samen te denken, samen actie te voeren en samen te vieren. 
 
Ons devies: 

Dromen, Durven, Denken, Doen  
en dan vooral  
Doorzetten.  

In Gent zeggen ze ‘Nie pleuje’. 



Heverlee 
“Space for Grace was een opportuniteit om terug 
te gaan naar de kern van ons kerk-z n, de kracht 
van onze gemeenschap, onze visie, …  
Door terugblik, reflectie met de projectgroep en 
bevraging van onze gemeenschap keerden we  
terug naar de bron van ons geloof en de spirituele 
r kdom van onze geloofsgemeenschap.  
Van daaruit kunnen we nieuwe wegen van      
kerk-z n openen en bewandelen.” 

Nieuwe wegen van kerk-z n waar we fier op z n               
 

Actualiteitscafé. Deze activiteit laat ons toe in dialoog te gaan met gelovigen en 
andersdenkenden over de grote uitdagingen van deze t d en die op een     
aantrekkel ke manier te toetsen aan christel ke grondwaarden .   

Huis-, tuin-en wandelkerken openen opportuniteiten om nieuwe vormen van kerk
-z n te exploreren, in de geest van de 1ste  christenen: in kleine groep thuis, in de 
tuin of op wandel.  

Vernieuwing van onze website. Dit pad wordt verdergezet met de invulling van 
sociale media, en streaming van zondagsvieringen en andere activiteiten. 

Welke bron van inspiratie we met anderen willen delen?  
Werken met kunst is zeer interessant binnen geloofsgemeenschappen  
omdat het poorten opent naar diepere zinbeleving op een laagdrempelige    
manier. Velerlei kunstvormen kunnen hierb  ingezet worden:  
poëzie, beeldende kunst, muziek, … van kunstenaars dichtb ,  
waarrond een gemeenschap kan samenkomen (zowel live als  digitaal). 



Raak aan & Laat je raken 
O.L.Vr.-over-de-D le - Mechelen 

Dankz  Space for Grace  

z n we een traject gestart dat de vitaliteit van onze  
geloofsgemeenschap verhoogt: het denken over onze 
kerkruimte en de inrichting ervan is duidel k versterkt 
en aangescherpt.  

Onze recent geherformuleerde uitgangspunten      
weerspiegelen de identiteit van onze levengevende          
gemeenschap. In ons project vinden ze een      
veruitwendiging en een verdieping.  

De werkgroepen evolueerden tot een hechte ploeg, die 
unaniem dit initiatief draagt en het nog verder wil uitbreiden. 

We z n fier op het feit dat, na meer dan 50 jaar, onze kerk weer eigent dse kunst en ingrepen 
omarmt die onze spirituele ervaring raken. We versoberden meteen de inrichting van onze kerk.
            

         Door innoverend bezig te z n ontdekten we … 

          de smaak om het eeuwenoude verhaal van het christen-z n  

en van onze gotische kerk heel bescheiden verder te schr ven  

met een brede waaier van kunstvormen. 

Wil je nadenken over innoverende  initiatieven? 

* neem je t d en pluk genademomenten. 

* bed je project goed in in de ruime gemeenschap. 

* met weinig middelen kan je f nzinnige veranderingen creëren. 

* stap naar mensen buiten de gemeenschap voor advies, reflectie, … 

Ons devies       

Richt je blik op de brede wereld,    

Pluk wat je raakt.       

Kopieer niet, maar vertaal naar jouw situatie.  

          Luister naar alle reacties om je heen.  

          Laat de Geest waaien.  

     Laat Jezus en God je begin en einde z n in elke stap. 



Mortsel-Edegem 
H. Maria Magdalena, een vurige gemeenschap 

. 

Waar we fier op z n? 

Op het feit dat er echt iets nieuws is vertrokken in onze PE. Daar z n we nu een v ftal jaren mee 
onderweg… 

Wat we ontdekt hebben door         
innoverend proberen bezig te z n? 
 

De meeste nieuwe projecten situeerden 
zich vroeger vooral op het vlak van      
liturgie en verkondiging, maar nu bl kt 
de  gemeenschapsvorming het sterkst 
de vreugde te bevorderen. 

   
 

Onze  boodschap voor mensen die nadenken over innoverende initiatieven? 

Een sterke piste is het eerst investeren in een (kleine) gemeenschap die als 
bron kan fungeren voor verdere vruchten. 

Onze bron van inspiratie om met anderen te delen? 

We putten veel uit charismatisch gebed, al trachten we ook in de liturgie en 
het gebed een brede waaier van mensen te verwelkomen. 
 

Onze droom voor onze geloofsgemeenschap over 10 jaar? 

We bouwen aan een intergenerationele gemeenschap waarin dus alle leeft dscategorieën    
substantieel vertegenwoordigd z n en waarin de domeinen van de kerk zoals verkondiging,     
diaconie, liturgie en gemeenschapsopbouw een geïntegreerd inspirerend vreugdevol geheel 
vormen.  

Ons devies 

“In de Heer vinden w  onze vreugde en onze kracht”  

samen met onze patrones, apostel van de apostelen, 

 omdat z  de eerste getuige was van de verr zenis.  



Vr willigen & Verbindende 
Emmaüsprojecten - Aalst 

Wat Space for Grace voor ons heeft betekend? 
Het project is een hefboom waardoor een dynamiek ontstaat en de vitaliteit verhoogt                  
in het uitbreken uit de eigen lokale gemeenschap.  

Er kwam gestructureerd overleg tot stand tussen vier verschillende partners. 

          Dat was nooit voorheen gebeurd rond één centraal thema.  

Quotes die iets uitdrukken over de verhoogde vitaliteit: 

 

 

Onze  boodschap voor mensen die nadenken over innoverende initiatieven? 

° Het project schr ven is één ding, het project uitwerken nog iets anders.  

Draagvlak voor het project (bl ven) vinden is immers belangr k, maar niet evident.  

° De doelstellingen worden vaak onrechtstreeks bereikt. Rome bereik je soms via totaal andere 
wegen dan oorspronkel k gepland. 

° Projecten opnemen vraagt t d! Eén jaar is veel te kort.  

Ga uit van drie jaren (niet te kort, maar ook niet te lang). 

Heb  aandacht voor ‘bonding’, maar ook voor bridging.  

° De input vanuit de ruimere SfG  context was inspirerend. Het samenkomen met andere         
projecten is f n. Echt leren van elkaar lukte (b na) niet. Elke context vraagt eigen oplossingen. 

Mogel ks is het al voldoende dat vast te stellen.  

Ons devies:       “Bridging met andere organisaties  

kan voor geloofsgemeenschappen levengevend z n.” 

Onze droom: Dat het partnerschap de kracht vindt  

om via co-creatie en gezamenl ke initiatieven elkaars werking bl vend te ondersteunen.  

“Ik wist niet dat zoveel mensen zich engageerden” 
“Ik had al over jullie gehoord, maar ik wist niet wat jullie deden” 



     Wat Space for Grace voor ons heeft betekend? 
Spiritualiteit en gemeenschapsopbouw wordt als eerste uitgesteld. 
Dankz  Space for Grace kregen we ruimte om nieuwe generaties te 
laten reflecteren over wat hen leven geeft in De Ark.  
Heel concreet: door vernieuwde en eenvoudige christel ke            
meditatiesessies voor het Ark-project in Kortr k werd het prille                
gemeenschapsleven aangemoedigd.  
 

Waar we fier op z n? 

Midden coronat d en ondanks de shock door de onthullingen van onze stichter is het ons    
gelukt de Arkboot varende te houden. Er z n nieuwe medewerkers en mensen met een beper-
king die de kern van De Ark dagdagel ks beleven: de persoonl ke band met mensen met een 
beperking maakt jou tot meer mens. We konden dit beleven doorheen uitwisselingsmomenten, 
meditatiesessies of creatieve workshops. 
 

Wat we ontdekt hebben door innoverend proberen bezig te z n? 
*Er is geen 'one size fits all'.   
*Ga op zoek naar wat voor deze groep mensen in deze situatie inspirerend werkt.  
*Nieuw is het niet, maar wel verbazend bl vend actueel: 

mensen met een beperking veranderen de wereld. 
 
 

Onze boodschap voor mensen die nadenken over innoverende  initiatieven:        
*Luister, luister, luister. *Probeer, misluk, probeer opnieuw. *Maak samen plezier! Feest! 
 

 
 

Onze bron van bl vende inspiratie?   

De persoonl ke band met mensen met een grotere kwetsbaarheid / verstandel ke beperking!  
 

Onze droom   
Een grote diversiteit aan spiritualiteitsbeleving waarb  de persoonl ke band met mensen met 
een beperking centraal staat.  
 

 

 

Ons devies 

“Door de persoonl ke band met 
mensen met een verstandel ke   
beperking, word je 100% 
MENS.” 

Anja T’Kindt 

Geplant aan stromend water 
inspiratieproject van De Ark Vlaanderen 



Wat Space for Grace voor ons heeft betekend? 
 

*gelegenheid om jonge gezinnen b  elkaar te brengen,  
*gelegenheid om verschillende gemeenschappen in de parochie  
 hun verschillen te laten overbruggen  door gezamenl ke activiteiten. 

 

Waar we fier op z n? 
 

We bereiken een diverse groep mensen van verschillende leeft den. 

We brengen enthousiasme samen. 
 

Welke (nieuwe) smaken we ontdekten door innoverend (proberen) bezig te z n? 
De smaak van het zelf actief mee-denken en mee-werken aan levendige gemeenschap.  

Het geeft voldoening om hier mee in te stappen en dingen uit te proberen,     
 zelfs als bl kt dat het onderweg moet b gestuurd worden.  

Je k kt niet langer toe vanaf de z l n. 
 

Onze bron van inspiratie:  

Initiatieven die reeds bestaan inzetten om (misschien) tot iets "nieuws" te komen  

bv Taizévieringen, ontmoetingsdag, parochieweekend. 
 

 

Onze boodschap voor mensen die nadenken over innoverende  initiatieven:         

Wees je ervan bewust dat het exacte doel t dens de reis wel eens kan w zigen! 
 

Ons devies 
Vertrouw erop dat de Geest waait in mensen. Luister, heb vertrouwen en geef vertrouwen.    
Dan kunnen er mooie, onverwachte dingen groeien. 
 

Onze droom   
 

 

Een warme gemeenschap met oog voor gezinnen, met eigenheid,  

maar vooral nog sterk(er) verbonden z n met de ruimere Kerk wereldw d. 

Cafaith@Tereken - St.-Niklaas 


