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Hoe het begon…
De Clemenspoort is een nieuw woon-, vormings- en inspiratieproject dat ontstaan is door 
een intense samenwerking tussen de redemptoristen en de Effatagemeenschap. Het oude 
klooster in de Voskenslaan is omgevormd tot een nieuwe dynamische wijk achter het 
Gentse Sint-Pietersstation. Deze kleine wijk omvat studentenhuisvesting, appartementen, 
een nieuw begijnhof, ateliers, woonintegratieproject in samenwerking met CAW Oost-
Vlaanderen en de Clemenspoort. Jaren is er in stilte gewerkt om het concept te bedenken, 
plannen te maken en financiering te zoeken. April 2017 zal het project met al zijn facetten 
starten en het wordt officieel geopend eind september 2017.

Op 14 en 15 oktober konden we in totaal 200 mensen verwelkomen. Velen van hen waren 
vertrouwd met de redemptoristen en Effata maar we konden ook nieuwe mensen bereiken 
en boeien voor ons project. Elke avond bestond uit een reeks korte impulsen onderbroken 
door liederen enthousiast gezongen door het Effatakoor. De impulsen geven een mooi 
overzicht van de verschillende aspecten van het nieuwe project. Elke spreker had zijn 
bijdrage goed schriftelijk voorbereid. Daarom is het idee ontstaan om deze rijke en 
inspirerende impulsen te bundelen en aan te bieden als bronnen van inspiratie.

Met vriendelijke groeten,

Walter Van Wouwe
Project co-coördinator Clemenspoort
0494 52 99 58�2
walter.vanwouwe@me.com
www.effata.be - klik op logo clemenspoort
www.clemenspoort.be 

mailto:walter.vanwouwe@me.com
http://www.effata.be
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Stefaan de Craene (lid raad van bestuur Clemenspoort): De Clemenspoort 
als onderdeel van een nieuwe wijk in de bruisende stad Gent.
	
Het Klokke Roeland-lied, iets bijzonders 
voor een Gentenaar. 
Ook voor mij is dat het geval en de 
laatste jaren krijgt dit meer diepgang. 
Niet het lied op zich, maar eerder het 
identificeren met de geschiedenis van 
onze stad. 

Een stad waar ik sinds mijn geboorte 
woon, tenvolle kan leven en waar ik me 
thuis voel.
Een stad die ik, samen met vele anderen, 
de laatste decennia enorm heb zien 
veranderen.
De beelden spreken voor zich. Het is die 
evolutie, die het leven in ‘n stad zo 
boeiend maakt.

Ook Clemens, die een stadsapostel was, moet dit in zijn tijd ervaren hebben. 

Kenmerkend voor Gent waren de vele stadspoorten die doorheen vele eeuwen als
omwallingen dienden voor de verdediging van de rijkdom van de stad. 
Allen zijn ze verdwenen en toch leven ze verder in straatnamen, kruispunten of buurten.

Als Gentenaar ben ik dan ook blij te 
kunnen meebouwen aan een nieuwe 
poort in de stad: de Clemenspoort, een 
nieuw ijkpunt met een bijzondere 
dimensie in onze stad. 
Deze poort zal niet dienen ter 
verdediging of waar men tol moet 
betalen om binnen te mogen. 
Integendeel, het zal een open doorgang 
zijn naar een gastvrije plek.  

Op het moment dat er binnen Gent nagedacht wordt over de nieuwe bestemming die men 
aan parochiekerken wenst te geven, kan ik meebouwen aan een kerk van de 21° eeuw.

Stefaan de Craene in gesprek met P. Provinciaal 
en de nieuwe deken van Gent Jürgen François.



Een Open pastoraal project waarin ik geloof omdat het een oase zal zijn die kansen biedt 
aan gelovigen, andersgelovigen en niet-gelovigen. Een plek die past in deze stad, het zal 
er bruisen. En waar we vernieuwend zullen zijn om in gemeenschap met elkaar op weg te 
gaan. 

Voor iemand een rustplaats in de drukte van het leven, voor een ander een vindplaats 
naar diepere zingeving, voor mij een weg van de barmhartigheid!            

P. Johannes Römelt (provinciaal van de Clemensprovincie): Waarom kiezen 
de redemptoristen er voor om de Clemenspoort mogelijk te maken?

De redemptoristen bouwen 
een nieuw klooster aan de 
Voskenslaan. Is dat niet gek? 
In een tijd waarin parochies 
worden opgeheven of moeten 
fuseren? In een tijd waarin ook 
wij als redemptoristen 
kloosters sluiten? Kan dat nog 
wel?
Als religieuzen moeten we 
durven experimenteren. 
Moeten we nieuwe wegen 
durven gaan. Dat zit - om het zo te zeggen - in ons DNA, in onze genen. Dat hoort 
eenvoudig bij ons. Dat hebben religieuze gemeenschappen in verschillende tijden en 
onder heel verschillende omstandigheden steeds weer gedaan. Clemens Maria Hofbauer, 
een van de grote redemptoristen uit vroegere tijden, heeft het zo gezegd: we moeten het 
Evangelie, de goede boodschap, op nieuwe wijze verkondigen. Dus: nieuwe wegen 
zoeken, nieuwe woorden en daden, nieuwe vormen om dat uit te drukken. En dat kan ook 
betekenen: een nieuw huis. En bovenal: een nieuwe manier om als christelijke 
gemeenschap te leven en naar mensen toe te gaan.
Dat doen we dus, hier in Gent. En dan is het ook heel treffend, dat deze nieuwe plek 
voor ons pastoraat Clemenspoort heet.

De eerste plaats waar ik als redemptorist werkzaam was, was het telefoonpastoraat in 
Trier in Duitsland. Dat is een aanbod van gesprek voor mensen die met vragen zitten 
waarmee ze niet verder komen. Mensen die in een situatie zijn die hen overvraagt. Of 
die iemand zoeken die tijd heeft; een open oor; die onbevooroordeeld luistert en bereid 
is om een begeleider op de zoektocht te zijn.

Voor mij was al heel snel duidelijk: dat is een taak die helemaal bij ons redemptoristen 
past: bereid zijn mensen te ontmoeten, daar waar ze leven. En dan vooral die mensen 
die dat op een bijzondere manier nodig hebben. Mensen helpen om hun 



levensperspectieven te verbreden. Een weg die weer duidelijker wordt. Die weg gaan, 
dat zullen ze dan zelf moeten doen. 

Bij ons redemptoristen past het dat we van verlossing spreken. Verlossing – dat 
betekent: dat zich het levensperspectief van mensen verbreedt. Dat mensen groeien 
kunnen in hun leven en in hun geloven. Dat in hen hoop en vertrouwen groeit.

Hier in de Voskenslaan in Gent zullen we iets dergelijks doen. We zullen ontmoeting 
aanbieden. Mensen die belast of benadeeld zijn, moeten hier een plaats hebben. 
Mensen moeten de gelegenheid krijgen in hun leven en geloof te groeien. En wat er 
hier ook maar gebeurt, het zal uit de Geest van Jezus Christus moeten gebeuren. We 
laten ons eraan herinneren, dat we ons door God op onze levensweg mogen laten 
versterken en we vieren zijn tegenwoordigheid.

Velen van u, waarschijnlijk de meesten, hebben pater Guido Moons gekend. Hier in 
Gent was hij voor veel mensen een inspirerende persoon. Hij had contact en verbinding 
met heel verschillende mensen. Voor ons als redemptoristen was hij een medebroeder 
die met ons onderweg was. Hij zat vele jaren in het bestuur van de provincie. Hij droeg 
daar verantwoordelijkheid en werkte ook in onze kringen inspirerend.

We hebben lang gezamenlijk overlegd hoe we dat met onze pastorale inzet in 
Vlaanderen zouden doen. Dat is al in 2006 begonnen; in 2010 hebben we de eerste 
besluiten voor Gent genomen: “We doen het.” En in de opvolgende jaren was er veel 
werk en denkkracht nodig om het project op gang te brengen.

We hebben bewust een plaats in de stad uitgezocht. Daar waar zoveel mensen leven, 
werken en hun vrije tijd doorbrengen. We willen met ons engagement dáár zijn waar 
zich het leven van mensen afspeelt. Daar middenin. Ook midden in de vragen en 
conflicten waarmee mensen te maken hebben. Ook daar waar ze anderen ontmoeten, 
gemeenschap en solidariteit ervaren. Waar ze zich engageren en ondersteuning 
ervaren.

We hebben bewust voor Gent gekozen, omdat er hier mensen zijn met wie we samen 
op weg zijn en met wie we ook verder op weg kunnen gaan. Wat wij als redemptoristen 
doen, dat doen we samen met anderen. Dat heb ik bij het telefoonpastoraat met zijn 
vele vrijwilligers beleefd. Dat is ook hier in Gent zo. Deze plaats, de Clemenspoort, zal 
ervan leven dat veel mensen – zeer verschillende mensen – bereid zijn om mee te 
doen. Het leeft ervan dat onze medebroeders en een grotere kring van personen hier 
als christelijke gemeenschap leeft. En het kan leven van de vele mensen uit een wijdere 
omgeving die met hun vaardigheden, met hun tijd en met hun financiële ondersteuning 
deze plek levend houden. Wij redemptoristen trekken graag met de Effatagemeenschap 
op. Zij hebben al een lange geschiedenis met ons redemptoristen. En we staan open 
voor andere partners.

Is het gek om de Clemenspoort te starten? Nee, dat denk ik niet. Het is een waagstuk, 
zoals elk nieuw begin een waagstuk is. En dit begin biedt ruimte het Evangelie nieuw te 
zeggen, te leven.



P. Ives De Mey (co-coördinator Clemensproject): De missie van de 
Clemenspoort. Een plaats waar het vieren, verbinden en vernieuwen centraal 
staat. De thuishaven van een bezielde gemeenschap waar iedereen welkom 
is.

Een kerk bouwen in deze 
tijd? 
E i g e n l i j k i s e e n 
kerkgebouw in alle tijden 
tegendraads. Een grote 
inefficiënte ruimte. Met 
kantoorgebouwen kan je 
veel meer verdienen per 
vierkante meter. 
Waarom een grote lege 
ruimte bouwen?

In de 18e eeuw, in de tijd 
van de Verlichting, werd het Clemens Hofbauer niet gemakkelijk gemaakt. Hij was een 
redemptorist en hield van liturgische vieringen met veel muziek en met veel kaarsen. 
Geldverspilling, zo vond men dat. Dat iemand zijn tijd en talenten verkwanselt met 
liederen zingen en kaarsen branden.

Clemens had in zijn jeugd nog een tijdje als kluizenaar geleefd. Hij had zijn job 
opgegeven om te genieten van de eenvoud, de stilte. Maar ook van de vele toevallige 
ontmoetingen met mensen die voorbij kwamen, mensen die blij waren met een babbel, 
met gezelschap.

In het midden van onze site aan de Clemenspoort bouwen we een grote lege ruimte. 
We versieren die langs de buitenkant met paarlemoer tegels. En we zetten de deur 
open. 
Er is plaats voor stilte. Er is een ruimte om samen lief en leed te vieren. Het is een 
vieringsruimte. Een plek van zuurstof in de stad. Een plaats van samenkomst en 
misschien wel van thuiskomst.
In het centrum van de Clemenspoort staat de lege ruimte die niet vol is van zichzelf. De 
vieringsruimte, een plaats voor nieuwe ervaringen, ervaringen van verbinding en 
vernieuwing.
En we zetten de deur open. 



De vieringsruimte gaat over in een ontmoetingsruimte. Bij een glaasje of een kopje 
koffie. Er is ook plaats voor vorminginitiatieven, voor het samenbrengen van ideeën, 
voor vernieuwing van geest en ziel. 

Rond de nieuwe kerk en het ontmoetingscentrum komen er ateliers: ruimtes voor 
verenigingen ten dienste van een open samenleving of een vernieuwende kerk.

Er wordt gevierd en gewerkt, maar ook geleefd. Samen-leven in een 
woongemeenschap. Zoals in de oude begijnhoven: elk heeft zijn appartement, maar we 
ontmoeten elkaar in gemeenschappelijke ruimten voor een babbel, voor een gesprek, 
voor een gebed.
De woongemeenschap, het Nieuw Begijnhof, bestaat uit paters en leken, 
alleenstaanden en echtparen,  mensen met een verstandelijke beperking en kwetsbare 
mensen met veel mogelijkheden.

En we zetten de deuren open: we laten het stadsleven binnenkomen. We willen open 
staan op onze omgeving. Op dezelfde site is er gebouwd voor diverse mensen: Acasa 
bouwt private appartementen, het CAW bouwt een huisvesting voor thuislozen, Xior 
bouwde de studentenhuisvesting. 

Een mozaïek van mensen en activiteiten. Maar in het midden is er ruimte om te vieren, 
te verbinden en te vernieuwen. Dat is onze missie. 

Bernadette van Laere (lid raad van bestuur Clemenspoort – lid stuurgroep 
Effata): Dankzij de visionaire inzet van P. Guido Moons en het engagement 
van de Effatagemeenschap is de Clemenspoort mogelijk. Effata als 
bevoorrechte partner.

“Wees niet bang” zijn de laatste 
woorden die me van Guido in 
het geheugen gegrift staan.

Guido Moons , redemptorist in 
hart en nieren, was en is nog 
steeds over de dood heen, de 
g r o t e b e z i e l e r v a n d e 
Effatagemeenschap Gent.

Hij heeft de gemeenschap 
opgebouwd, vorm gegeven en 
op weg gezet en tenvolle aangemoedigd: “Wees niet bang.” . We gingen op weg en 
vormden als het ware een laboratorium waarin nieuwe vormen van geloof konden 
groeien.



Leven als de eerste christenen in het hart van de stad: “Zie hoe ze van elkaar houden, 
het brood breken, het woord delen en gemeenschap vormen. Een dragende, 
missionaire gemeenschap: evangelie doen, verder laten openbloeien en aanbieden aan 
wie ons pad kruist.

Een plaats om thuis te komen met gelijkgestemden: samen zoekend en twijfelend op 
weg gaan. Een plaats in de samenleving en open op de samenleving waar de blijde 
boodschap wordt beleefd.

Een plek waar je een unieke combinatie kan vinden tussen samen vieren en samen 
leven, samen zingen, samen zorgen en samen delen. Een plaats waar de zucht naar 
vernieuwing in de kerk mogelijk is en bewust wordt gezocht.

Christenen onderweg met het oog op de toekomst. 

En die toekomst was een nieuwe stek in de Voskenslaan: de Clemenspoort zou het 
worden. Een plaats waar Effata de kans krijgt als een volwaardige partner naast de 
redemptoristen het geloof verder vorm te geven en aan te bieden aan wie van dichtbij of 
veraf wil meestappen in het verhaal.

Guido wist als redemptorist, meer dan wie ook, welke noden er in deze tijd leven: 
vormen, vernieuwen, verbinden. We mogen als Effatagemeenschap deze droom van 
God verder waar maken . 

Velen zijn reeds actief om in dit spoor het nieuwe project van de redemptoristen in deze 
Gentse omgeving, handen en voeten te geven. We zijn en blijven Guido heel dankbaar 
dat hij ons dit heeft voorgeleefd en doorgegeven.

We willen daarom als Effatagemeenschap 100 % onze schouders zetten onder dit 
nieuwe project. Je mag op onze gemeenschap rekenen om stap voor stap samen met 
de redemptoristen en alle andere partners het project verder te laten uitgroeien tot een 
grote boom waarin velen zich mogen komen nestelen en veilig voelen.

Clemenspoort: Ga open.

A g n e s V a n d e n s t e e n 
(geassocieerd lid van de 
redemptoristen): Waarom heb 
ik gekozen om in de nieuwe 
r e d e m p t o r i s t i s c h e 
woongemeenschap te komen 
wonen?

Er groeit iets nieuws – woorden op 
de uitnodiging voor deze avond.



Toen het nog allemaal een verre droom was, werd in mij een verlangen opgewekt.  
Een verlangen om mee te werken, mee te bouwen aan een nieuwe toekomst waarin 
kerk-zijn en evangelisch geïnspireerd leven centraal staan.

In het project zou ook een Redemptoristische woongemeenschap komen waarin zowel 
paters als leken zouden wonen.
Vanuit het willen meebouwen aan een toekomst hoorde ik ín mij de vraag : 
‘en, zou je daar dan ook kunnen en willen wonen ?’

Een adembenemende en beklijvende vraag was het, waarbij het onderscheiden héél 
belangrijk werd.

In de voorbije jaren volgde ik ook een traject waarin ik de Redemptoristische 
spiritualiteit beter leerde kennen – vanaf de bronfiguren tot wat nu Redemptoristisch 
leven is.
Blijde boodschap – eigentijds – vernieuwend leven, beleven en zo verkondigen.

Naarmate het ganse project duidelijker werd vielen veel vragen en twijfels weg en 
durfde ik de stap zetten om bij de Redemptoristen me kandidaat te stellen om te 
kunnen deel uitmaken van de woongemeenschap.

‘Ik ga iets nieuws beginnen. Het is al begonnen, zie je het niet ?’
Woorden van de profeet Jesaja. 
Ook die woorden kwamen in mij naar boven. Woorden waarop ik kan steunen, woorden 
waarin ik durf geloven en vertrouwen in het nieuw begin.

En toch is het ook een sprong in het onbekende,
een nieuwe vorm van leven waar ik me aan toevertrouw.
En ik heb er alle vertrouwen in – er zijn tochtgenoten – paters en leken, 
en er is een God die met ons meegaat.

Nu woon ik op de Brugse Poort – straks zal ik wonen én leven in de Clemenspoort.

Een droom, een verlangen wordt werkelijkheid –

En iets in mij doet me zeggen:
Al het voorbije is niet voor niets geweest en heeft geleid naar vandaag 
om ‘ja’ te zeggen aan én mee te stappen in het nieuwe project.

I l s e S p i l o e s 
( i n i t i a t i e fnemer van 
S c a l a t e a c h i n g ) : D e 
ateliers bieden ruimte 
v o o r b e v r i e n d e 
partnerorganisaties of 
v e r n i e u w e n d e 



initiatieven. Ilse Spiloes vertelt over haar keuze om een project rond 
leerbegeleiding op te starten.

Mijn naam is Ilse Spiloes en ik heb het genoegen om u  Scala-teaching voor te stellen. 
Scala-teaching zal een van ruimtes huren die worden aangeboden binnen de 
Clemenspoort voor bevriende organisaties of bedrijfjes. Naast scala-teaching 
overweegt ook de Artevelde Hogeschool haar pastgradauaat coaching bij ons onder te 
brengen onder de stuwende kracht van Ilse van Lysebetten en overweegt Rita Cauwels 
om een naaiatelier op te starten dat ook cursussen zal aanbieden voor jong en oud. 

Als zorgcoördinator van een Gentse school weet ik dat, hoe goed ons Vlaams onderwijs 
ook is, er heel wat leerlingen en studenten moeten knokken om behoorlijke resultaten te 
hebben en te slagen. Er wordt steeds meer van de jongeren verwacht maar velen 
vallen uit de boot. En nee, ik heb het niet enkel over leerlingen met leerstoornissen 
maar ook over de jongeren die het niet voor elkaar krijgen om structuur in hun manier 
van studeren te vinden. Daarnaast wordt het voor ouders ook moeilijker en moeilijker 
om hun kind of jongere een helpende hand te reiken.

Reeds jaar en dag is het mijn doel om jongeren die het moeilijk hebben te helpen en te 
begeleiden. Deze passie zorgde er ruim een jaar geleden voor dat ik het idee opvatte 
om hier iets meer mee te doen.

Op het ogenblik dat duidelijk werd wat er in de Voskenslaan op het getouw stond viel de 
puzzel in elkaar en ontstond mijn ‘projectje in een groter project’ dat als titel Scala-
teaching kreeg.

Met Scalateaching wil ik jongeren die problemen hebben bij het studeren terug de moed 
geven om niet op te geven en door te gaan. Dit wil ik doen op verschillende terreinen:

Het kan gaan over huiswerkbegeleiding (vooral lagere school en 1e graad van het 
secundair), studiemethodebegeleiding (vooral voor leerlingen uit het secundair) of 
bijlessen allerhande. Hoewel de klemtoon zal liggen op leerlingen tussen 10 en 16 jaar, 
zijn oudere leerlingen en studenten hoger onderwijs ook zeker welkom. 

Daarnaast wil ik ook graag advies geven aan ouders om hun jongeren te helpen. 
Hiervoor zullen cursussen ingericht worden waarbij ik met plezier mijn opgedane 
expertise aan hen doorgeef. Er zijn immers zoveel tips en tricks waardoor iemand die 
het studeren totaal niet meer ziet zitten, terug de moed kan vinden om aan de slag te 
gaan.

Ik ben dan ook super dankbaar voor de kans die ik krijg om dit project onder de 
vleugels van de Redemptoristen-site gestalte te geven. Het wordt een schitterende 
uitdaging om de doelgroep die ik wil bereiken ook kennis te laten maken met de nieuwe 
vorm van gemeenschap die daar zal ontstaan. De slogan ‘samen slagen’ die aan 
Scalateaching gekoppeld is, mag dus 
zeker dubbel opgevat worden: zowel 



slagen in het opzet om met diverse jongeren de soms moeilijke trap naar het behalen 
van een diploma op te gaan maar even goed: samen slagen om van de site in de 
Voskenslaan een bruisende gemeenschap te maken waar jongeren hun weg vinden 
naar vernieuwing en verdieping.

Voor mij kan het niet snel genoeg gaan…

Sven de Visscher (Docent Hogeschool Gent): Sven is een van de bezielers 
van de nieuw opgerichte studentenwerking  “rotondeplus” verbonden met 
de Clemenspoort.

• Een verknoping van 
contexten. Een jaar 
geleden kwam ik voor het 
eerst in contact met 
Effata en de plannen rond 
de Clemenspoort via een 
toevallig gesprek met een 
medewerker van 
ZevenHuizen van de 
Broeders van Liefde. 
Verschillende contexten 
waarbinnen ik me 
beweeg leken er op een 
bijzondere manier samen te komen. Een vage droom en sluimerend zoeken om 
iets te doen voor studenten van de HoGent-campus Schoonmeersen rond 
zingeving, spiritualiteit werd plots veel concreter. Mee bouwen aan een 
laagdrempelige ontmoetingsruimte waar vreugde, verdriet en vragen gedeeld 
kunnen worden, een punt om tot rust te komen en die rust met elkaar te delen en 
te beleven.

• Rotonde+, ruimte voor verstilling - vertraging - vertwijfeling – verwondering via 
ontmoeting, kunst, sociale actie en onthaasting. Dat is de voorlopige slogan van 
waaruit we initiatieven willen laten groeien. Een actief pluralistische insteek met 
oog voor het zoeken naar verbinding tussen de HoGentcampus, de 
Clemenspoort, de stationsbuurt en de ruimere stad. Maar het huis is nog in 
opbouw en willen we graag verder laten vormkrijgen door jongeren zelf.

• Date et dabitur vobis. Alles wat je in liefde schenkt aan anderen krijg je in 
honderdvoud terug. Dit is iets wat ik de voorbije maanden intensief heb mogen 
ervaren bij jullie. Ik laat een klein ballonnetje op en er wordt plots wind onder mijn 
vleugels geblazen vanuit alle hoeken. De Clemenspoort die een ruimte aanbiedt 
om dit verder te laten groeien. Mensen van Effata die potjes choco aanbieden 
om uit te delen. Nathan die flyers, affiches en website begint te ontwerpen. Anja 



die met veel enthousiasme aan de kar komt mee trekken en haar medebewoners 
van de ark binnen brengt.

• De eerste zaden zijn geplant. De voorbije weken zijn we in een tijdelijke 
stroomversnelling gegaan. Via een ontbijtactie nodigen we studenten uit om met 
de potjes choco een ontbijtmoment te organiseren met enkelen samen. We 
nodigen hen uit om ruimte voor ontmoeting en delen te creëren op een campus 
die daar niet steeds toe uitnodigt. Tegelijk is onze naam gelanceerd en hebben 
we ‘hallo’ kunnen zeggen als startend initiatief. Er zijn ook wel wat oud-studenten 
die hun schouders onder het initiatief willen plaatsen. De eerste zaden zijn dus 
geplant en het is nu vol verwachting uitkijken naar wat hier verder zal uit 
voortkomen.

Nathalie Landrieu (Architect - werfcoördinator Arch & Teco): De uitdaging 
om te kiezen voor een duurzame en inspirerende architectuurlijn. Over de 
boeiende samenwerking tussen de redemptoristen en Arch & Teco.





Odette Soens (lid raad van bestuur Clemenspoort): De kracht van het 
nieuwe project ligt in de draagkracht van velen. Een eigentijdse 
dynamische vrijwilligerswerking opgebouwd rond het “imkermodel” zal voor 
de dagelijkse werking zorgen.

Beste mensen,

De verdere  realisatie van de Clemenspoort zoals we hier al hoorden  kan maar 
bestaan door de gebundelde krachten van vele sympathisanten en vrijwilligers  die 
ervoor zorgen  dat de doelstellingen en missie bereikt worden.  De Effatagemeenschap 
met haar jaren ervaring, wordt van onderuit  gedragen door vrijwilligers.  De 
Clemenspoort vergroot deze gemeenschap  met zijn vele mogelijkheden qua gebouw 
en infrastructuur  maar ook omwille van de intentie om in deze stad te werken aan 
verbondenheid op een vernieuwende manier om mensen samen te brengen vanuit 
onze grote inspiratiebron.

Het dragen en uitdragen van de verschillende werkingen binnen de Clemenspoort zal  
gebeuren door vrijwilligers. 

Jullie herkennen vast volgende uitspraken : 
vrijwilligerswerk is vrijwillig maar niet vrijblijvend, 
je bent verbonden maar niet gebonden,
als vrijwilliger ben je onbetaalbaar maar niet te koop…

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers met allerhande troeven en  ambities

Een mooi gebouw alleen is niets als het hart niet klopt voor de mensen die daar willen 
verpozen, tot rust komen, verdieping zoeken, inspiratie willen opdoen, een babbeltje doen, 
een atelier bezoeken …
Vanuit de Clemenspoort willen wij dit doen aan de hand van het imkermodel.
Tonen van bijenkorf. Een imker kan verschillende bijenkorven hebben. In elke bijekorf 
zitten er werksters die elk hun taak zelfstandig uitvoeren. 

Op welke manier zal dit gebeuren ?

Voor het onthaal zouden wij graag vijf bijenkorven uitwerken om mensen te onthalen;
het onthaal op zichzelf, 
bar met cafetaria, 
inspiratieruimte, 
de boekenwinkel 
rondleidingen in de nieuwe gebouwen. 



Zelf kunnen vrijwilligers kiezen in welke bijenkorf ze zich het meest geroepen voelen, wat 
hen het meest aanspreekt.  In het labo van de Clemenspoort kan de vrijwilliger zelf 
bekijken waar zijn interesse ligt. Sommige zeggen , zeg jij maar wat ik kan doen, een 
ander wil het eerst eens meemaken en dan een keuze maken.

Buiten het onthaal zullen er ook nog tal van andere mogelijkheden zijn om vrijwilligerswerk 
te doen.

In elke korf is er een team met 
vrijwilligers die zorgen dat het werk 
in de korf gedaan wordt, 
gerealiseerd wordt. 
Dwz dat er niet van bovenaf 
gezegd wordt hoe je moet werken 
maar dat je samen met je ploeg de 
taken bespreekt en verdeeld. Het is 
belangrijk dat vrijwilligers 
voldoening hebben aan hun inzet.

Is de drempel te hoog om alleen te 
komen, spreek dan af met twee om 
u te engageren. Met 2 sta je sterker 
! 

Waarom zou jij als vrijwilliger een taak opnemen ? wat bieden wij aan de vrijwilligers ? 
  
Wel wij bieden jou  een gezellige, rustige  werkplek, 
een aangename, vriendelijke sfeer,
heel wat sociale contacten, 
zinvolle vrijetijdsbesteding (men zegt dat een vrijwilliger 7 jaar langer leeft) 
wij zorgen voor  veilige werkomstandigheden, 
zorgen ervoor dat vrijw. voldoende verzekerd zijn …
en een vrijwilligers verwendag kan zeker niet ontbreken in het aanbod.

Wij vragen dat de vrijwilligers minstens 2 en een half uur meewerken per maand.
Moet ik aan een aantal punten voldoen ? 
Wie je ook bent, wat je ook doet, als vrijwilliger ben je welkom als je mee in de richting van 
onze vuurtoren werkt om vernieuwend, verbindend  te zijn in de Clemenspoort.
Kunt jij  goed met je handen werken : welkom 
Heb jij creatieve vingers : welkom
Kunt jij goed stappen ? wil je mensen rondleiden ? wil jij  met vallen en opstaan je eigen 
weg vinden? Welkom
Heb je goede ogen : een blik kan wonderen doen : Welkom



Heb je goede oren om te 
luisteren naar het verhaal 
van mensen. Welkom
Heb jij een mond die het 
goede wil verkondigen . 
Durf jij je mond te openen 
om dingen bij naam te 
noemen.l  Welkom
Heb jij een groot hart voor 
dit project : welkom
Ben jij een stille 
aanwezige : welkom….

Vzw clemenspoort is zeer 
jong en nieuw, met de 
verhuis van de Effatagemeenschap  naar de nieuwe plek in Gent hopen wij heel wat 
nieuwe mensen te bereiken. Daarvoor hebben we jullie stem nodig om dit mee te helpen 
rondbazuinen in de stad en ver buiten de stad.
Wat de timing betreft zouden wij graag starten met de info en  vorming in april 2017.

Wie meer wil weten rond de verschillende taken in de bijenkorf kan terecht aan onze info 
tafel… ga richting Imker.

Walter Van Wouwe - co-cörordinator Clemenspoort: Geeft een toelichting 
over de verschillende fundraisingmodellen en geeft ook het slotwoord.

De fundraising komt op gang
De werkgroep fundraising heeft reeds verschillende leuke initiatieven uitgewerkt. We zijn 
in juli van start gegaan en op dit moment hebben we reeds een 12.000 euro opgehaald. 
Een grote 9000 euro hebben we verzameld met de glasraammailing. De spaarvarkenactie 
bracht een kleine 1000 euro op maar deze actie loopt nog steeds verder. De verkoop van 
Clemenspoorchoco op de kick-off bracht 400 euro op. De start van onze nieuwe 
lattenactie bracht reeds 1200 euro op en de eerste 200 mozaïeksteentjes zijn ook al 
verkocht goed voor 400 euro. Ons einddoel is dat we op 2 oktober 2017 1000.000 euro 
hebben verzameld. Dit geld wordt gebruikt om het meubilair te betalen en de kosten voor 
het nieuwe glasraam.Met veel inzet, veel vertrouwen en hulp van iedereen zal dat zeker 
lukken. We geloven er in en bedanken nu al iedereen voor zoveel inzet en solidariteit. We 
geven hieronder nog wat extra informatie over de verschillende lopende fundraisingacties.

 

Vele manieren om je steentje bij te dragen… 
Bezorg me terug aan Odette, odette.soens@gmail.com, 0497 18 80 18

Wil je graag meewerken met een van de vele bijenkorven? We vragen een minimum engagement van twee uur en een half per twee maand. 
Duid je voorkeur aan. Je mag ook meerdere bijenkorven aanduiden. 

Kies gerust een of meerdere bijenkorven waar je graag in wil meewerken: 
O Rotondeplus studentenwerking 
O Onthaal van groepen 
O Onthaal aan de infobalie 
O Inrichten en op orde houden inspiratieruimte 
O Meewerken in de boekenwinkel 
O Rondleidingen verzorgen 
O Pastorale coördinatie: planning bestaande en uitwerken nieuwe pastorale initiatieven 
O Sociaal pastoraat op de site en daarbuiten 
O Fundraising 
O Marketing en communicatie: folders, mailings, promo acties 
O Onderhoud website, Facebook, twitter 
O Uitbouw Clemenspoort-tv, streaming 
O Klein onderhoud gebouwen 
O Opvolgen van liturgie en gebed in samenwerking met de woongemeenschap 
O (christelijke) Meditatiewerking 
O Netjes houden van al onze ruimten (cleaning) 
O Boekhouding - administratie 
O Onderhoud computers, netwerk 

Naam: ……………………………………………. 
Adres: ……………………………………………. 
           ……………………………………………. 
Tel: ……………………………………………….. 
E-mail: …………………………………………… 



Doe mee met de mozaïekactie en draag je 
steentje bij
Dirk	 de	 Troyer	 van	 Effata	 hee2	 zijn	 crea6ef	 talent	
laten	 werken	 en	 het	 hart	 van	 ons	 glasraam	 in	 de	
inspira6eruimte	 omgevormd	 tot	 een	 mozaïek	
tekening.	 Op	 deze	 mozaïektekening	 kunnen	 6.000	
gekleurde	 steentjes	 worden	 aangebracht.	 We	
bieden	deze	steentjes	te	koop	aan	voor	twee	euro.	
Jij	kan	ons	helpen.	Als	je	een	plaats	of	ac6viteit	kent	
waar	veel	volk	naar	toe	komt	en	jij	bent	er	zelf	ook	
d an	 kan	 j e	 con ta c t	 opnemen	 me t	 L u t	
(moetjeloetje@hotmail.com).	 Lut	 zorgt	 dat	 je	 de	
mozaïekstand	 krijgt	 met	 bijhorende	 steentjes,	 een	
info	 roll	 up	banner	 en	extra	 folders.	Als	 de	 ac6e	 is	
afgerond	kan	je	alles	aan	Lut	terug	bezorgen.	
Je	 kan	 zelf	 ook	 een	 steentje	 kopen	 elke	
zaterdagavond	 in	 de	 Effatazaal	 na	 onze	 viering.	 Maar	 je	 kan	 ook	 een	 bedrag	 storten	 aan	
Redemptoristen	 Vlaanderen,	 Sint-Annastraat	 101,	 9000	 Gent,	 BE60	 4370	 1433	 0170,	 met	
vermelding	 van	 je	 naam	 en	 ‘mozaïek	 Clemenspoort’.	 Dan	 zorgen	 wij	 dat	 jouw	 bijdrage	 wordt	
omgezet	in	mozaïeksteentjes	die	we	aanbrengen	op	ons	kunstwerk.	

We	hopen	dat	we	de	6000	steentjes	verkocht	krijgen	tegen	eind	september	2017.	De	mozaïek	zal	
dan	een	bijzondere	plaats	krijgen	in	de	Clemenspoort	als	symbool	dat	het	project	door	een	grote	
groep	mensen	wordt	gedragen.	



Heb je de lekkere Clemenspoortchoco al geproefd?
Wat	 gestart	 is	 als	 een	 los	 idee	 hee2	 een	mooie	 vorm	 gekregen.	 Lekkere	 ar6sanale	 choco:	 wit,	
donker	of	fondant	kan	je	kopen	voor	3	euro.	Op	deze	manier	haal	 je	een	stukje	Clemenspoort	 in	
huis.	 Je	 kan	 de	 potjes	 nog	 al6jd	 verkrijgen	 door	 een	 mailtje	 te	 sturen	 naar	

moetjeloetje@hotmail.com	 .	We	 bekijken	 dan	 samen	 hoe	we	 de	 choco	 zo	 vlug	mogelijk	 bij	 jou	
kunnen	krijgen.	
Agnes	in	volle	ac-e	op	de	Clemenspoortchocostand	-jdens	onze	kick-off	van	14	en	15	oktober.	

De grote lattenactie
De	Clemenspoort	 zal	 langs	de	buitenkant	worden	afgewerkt	met	een	1000-tal	 la_en.	We	zijn	op	
zoek	naar	sponsors	die	hun	naam	of	een	levenszin	willen	laten	inbranden	in	een	van	deze	la_en.	
Op	deze	manier	krijgt	het	project	een	heel	persoonlijke	afwerking.	 Iedereen	die	hier	op	 intekent	
wordt	 figuurlijk	mededrager	 van	 dit	 nieuwe	project.	 De	 eerste	 23	 la_en	 zijn	 reeds	 verkocht.	 De	
prijs	voor	een	lat	bedraagt	300	euro.	Dit	is	een	groot	bedrag.	Maar	we	zien	hoe	groepen	vrienden	
en	families	samenleggen	om	een	 lat	te	kunnen	komen.	Ken	 je	bedrijven	die	ons	kunnen	helpen?	
Aarzel	niet	om	hen	aan	te	spreken.	Je	kan	extra	omslagen	krijgen	met	de	passende	informa6e	in	
om	 door	 te	 geven	 aan	 vrienden,	 organisa6e	 of	 bedrijven.	 Stuur	 gerust	 een	 mailtje	 naar	
walter.vanwouwe@me.com.	Je	vindt	hieronder	alle	info.		

mailto:moetjeloetje@hotmail.com
mailto:walter.vanwouwe@me.com


Tot slot…over een vlot en houtblokken

De Clemenspoort een plek met een missie in de stad
Als we achter ons kijken dan heeft de redemptoristische familie in Gent een mooie weg 
afgelegd. Pater Guido Moons samen met de Effatagemeenschap waren de bedenkers en 
bezielers van het proces. Maar de open constructieve samenwerking met de 
Clemensprovincie heeft er voor gezorgd dat de droom ook werkelijkheid werd. Binnenkort 
is het zo ver. De dozen worden gevuld en de koffers worden gepakt. We laten een warme, 
sfeervolle plek achter op de Stropkaai. Een plaats vol geschiedenis en voor velen van ons 
een echte thuis. Je kan het vergelijken met het oversteken van een grote rivier. Het vraagt 
vertrouwen om een grote rivier over te steken en een nieuwe nest te bouwen aan de 
overkant. De oversteek  van zo’n rivier gaat een heel stukkgemakkelijker als je een vlot 
hebt. Ons vlot is de blijde boodschap, de woorden van leven van Jezus en zijn vrienden. 
De roeispanen is de hechte veelkleurige gemeenschap. Gods goede Geest zorgt voor de 
wind in de zeilen. En eens we aangekomen zijn in de Clemenspoort zal het tijd vragen om 
alles zijn plaats te geven. Het zal tijd vragen om er die warme magnetiserende 
inspirerende plek van te maken. De Clemenspoort mag uitgroeien tot een grote boom met 
vele takken. Een boom die veiligheid en een haven wil schenken aan velen die op zoek 
zijn in de stad naar verbinding, ruimte, creativiteit en vernieuwing.

Wat we doen met de Clemenspoort is een beeld voor een proces waar onze ganse 
samenleving voor staat. We nemen massaal afscheid van het “ik” tijdperk. Een tijdperk 
met veel kansen tot groei en ontwikkeling maar ook een tijdperk waar we ontdekt hebben 



dat we de aarde aan het uitputten zijn en mensen vreemden geworden zijn van elkaar. 
Onze samenleving bestaat uit een grote stroom van echte maar ook spirituele 
vluchtelingen. Eigenlijk is iedereen onderweg met have en goed. Maar waar naar toe? We 
geloven dat er een nieuwe plaats is waar we mogen thuiskomen. We geloven in een nieuw 
wij-land, we-topia. Een plaats met water en brood voor iedereen. Een plaats voor 
spiritualiteit en solidariteit vorm gegeven doorheen verschillende religieuze en 
humanistische tradities die elkaar versterken. We willen als gemeenschap die oversteek 
maken van het ik-land naar het wij-land. We kunnen niet meer terug. We willen ook 
iedereen uitnodigen om met ons deze stap te zetten wetend dat het een groot waagstuk is. 

Als het de komende weken doorhaan ons plannen, organiseren, verhuizen, voorbereiden, 
onthalen, fundraisen…eens moeilijk wordt laten we dan voorkomen dat we ons gedragen 
als een kaars. Want als een kaars de wind ontmoet gaat ze uit. Laten we ons gedragen als 
een blok hout op een knetterend vuur, rustend op een een andere blok hout. Als een vuur 
de wind ontmoet gaat het juist heviger branden en dus meer licht en warmte geven. Ik 
wens iedereen die meewerkt en meedoet met de Clemenspoort een veilige thuiskomst in 
april 2017. Moge de Clemenspoort een plaats zijn waar de haard altijd brand…

Walter Van Wouwe

Voor meer info over de Clemenspoort: walter.vanwouwe@me.com, 0494 52 99 58, volg 
ons op facebook, of ook via www.effata.be  en klik op het logo van de Clemenspoort en op 
www.clemenspoort.be 

mailto:walter.vanwouwe@me.com
http://www.effata.be
http://www.clemenspoort.be





