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Alleen ga je snel. Samen ga je ver. 
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Vieren - Verbinden - Vernieuwen 
Het pastoraal team van de Clemenspoort heeft zijn eerste vormingsprogramma samengesteld met een verscheiden aanbod. Er is 
ruimte voor bezinning, meditatie, bijbelontdekking, verkondiging, cultuur, vrijwilligerstraining, boekenclub, spiritualiteit en nog zoveel 
meer. Al deze vormingsimpulsen staan open voor iedereen. Verschillende activiteiten werken met een vrije bijdrage en andere met een 
vaste bijdrage. Als je Clemenspoortlid bent of vriend van de Clemenspoort kan je rekenen op een korting voor de betalende activiteiten.


De keuze van de impulsen hebben de intentie om onze drie kernwaarden te verdiepen: vieren, verbinden en vernieuwen. We kiezen 
voor kwaliteit maar ook voor toegankelijkheid. Graag willen we de verschillende deelnemers aan onze vormingsactiviteiten laten groeien 
tot een “community” of gemeenschap waarbij we met elkaar de weg naar binnen en naar buiten gaan. Een gemeenschap van 
zingroeiers, zinzoekers en zinvinders die samen nieuwe wegen gaan om in de snelle wereld van vandaag te groeien tot mondig 
volwassen solidair geloof.


We zijn ook benieuwd naar je reactie op ons eerste aanbod en willen graag met 
jullie ons programma verder verfijnen. We zullen na elke vormingsimpuls graag 
luisteren naar jullie bedenkingen. Je kan nu al reageren via info@clemenspoort.be .


In het aanbod hebben we vier types impulsen. Een eerste reeks impulsen zijn 
laagdrempelig. Je bent welkom in ons onthaal tijdens onze openingsuren. Je 
bezoekt onze kunsttentoonstelling, gaat even langs in ons Clemensboekenpunt of 
geniet van onze leesplek in de Sarnellizaal of van een heerlijke Clemenstriple. Een 
tweede reeks impulsen zijn eenmalige voordrachten of workshops, bv. Prof. Marc 
Steen vertelt hoe je “vernieuwend en inspirerend kan verkondigen”. Een derde 
reeks impulsen willen graag een groep uitbouwen die elkaar regelmatig ontmoet 
en zo ook met elkaar op weg gaat rond het thema dat hen samen bindt en boeit bv. 
een leesgroep rond de teksten van Edith Stein die maandelijks samenkomt. Een 
vierde reeks impulsen zijn interessante activiteiten open voor iedereen die door 
onze partners worden georganiseerd en die in de lijn liggen van onze missie en 
visie. Bv. je kan een reeks “verstillende dans” volgen.


Het inspiratieteam van de Clemenspoort 
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16 september 16.45  uur - Meditatiegroep 

Wat? De meditatiegroep is een samenwerking tussen Effata en de Clemenspoort. 
Maandelijks komen we samen in de Bronkapel voor een meditatiemoment. We beginnen 
telkens met een inspirerende impuls, delen 25 minuten Stilte en praten dan nog even bij 
bij een tasje koffie of thee over onze innerlijke tocht en dat in alle vrijheid. Onze groep is 
deel van het wereldwijde netwerk van christelijke meditatiegroepen (www.christmed.be) . 
We wandelen doorheen de Stilte met een mantra of gebedswoord als bondgenoot. Het is 
een groep waar je altijd bij kan aansluiten. Ben je nieuw dan is het fijn om tien minuutjes 
vroeger te komen zodat we al even kunnen kennismaken.


Waar en wanneer? De meditatiegroep komt samen in onze Bronkapel op zaterdag 16 
september van 16.45 uur tot 18.15 uur. Nadien kan  aansluiten voor de Effataviering om 
18.30 uur in de Parel.


Kostprijs? Deelname is gratis maar je mag een vrije bijdrage geven.


Aanmelden? Als je nieuw bent is het goed om ons via mail (walter.vanwouwe@me.com) of telefoon (0494 52 99 58) een seintje te 
geven. Lukt dat niet dan ben je ook altijd van harte welkom op het moment zelf.



16 september 19.30  uur - Gods mensenzoon - boekpresentatie 

Wat? P. Frans De Maeseneer heeft naar aanleiding van zijn dubbel jubileum als 
redemptorist een boekje geschreven met glasheldere teksten over de zin en onzin 
van het lijden en het leven. De teksten zijn een bezinning op veertien mooie 
schilderijen van Hans Schimdt. Na de Effata-viering van zaterdag 16 september zal er 
een korte toelichting zijn rond dit boek en zal je via een doorlopende presentatie kennis 
kunnen maken met de 14 wondermooie inspirerende schilderijen.


Waar en wanneer? De boekpresentatie gaat door in de Parel na de Effata-viering rond 
19.30 uur en loopt in samenwerking met het Clemensboekenpunt. Na de presentatie 
word je uitgenodigd op een eenvoudige receptie.
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Gods Mensenzoon


Uitnodiging


Presentatie nieuw boek “Gods Mensenzoon”

Zaterdag 16 september om 20 u in de Clemenspoort





Presentatie nieuw boek 
“Gods Mensenzoon”
Zaterdag 16 september 
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http://www.christmed.be
mailto:walter.vanwouwe@me.com


Kostprijs? Deze activiteit is gratis. Alle aanwezigen ontvangen een gratis exemplaar van het nieuwe boek per gezin en worden door de 
auteurs uitgenodigd om een vrije bijdrage te geven voor het pastoraal project van de Clemenspoort.


26 september  9.30 uur - Verstillende dans 

Wat? In verstillende dans word je vooreerst met jezelf 
geconfronteerd; fysiek, maar ook met gevoelens die 
bepaalde dansen, bepaalde muziek kunnen wekken. Het 
tweede aspect is het contact met de ander en de 
harmonie erbij; de echte waarde van de cirkel waarin 
iedereen gelijk is en zich even ver van het midden bevindt. 
Het derde aspect is het het contact met de Ander, wie dat 
ook mag zijn; het goddelijke in jezelf, God, het 
bovennatuurlijke, het onuitsprekelijke, wat soms oplicht of 
je hoger tilt. 

We bieden een morgenreeks aan en een avondreeks. Je 
kan ook eenmalig deelnemen en zo kennismaken met 
verstillende dans. Elk dansmoment staat op zich.


Waar en wanneer? Het dansmoment gaat door in de 
Parel in de Clemenspoort. We onthalen je graag in de 
cafetaria. We starten dinsdag 26 september van 9.30 uur 
tot 11.30 uur en deze eerste les is gratis. De andere data 
zijn dinsdag10 oktober, 14 november en 12 december 
telkens van 9.30 uur tot 11.30 uur.


Kostprijs? De prijs voor deze volledige reeks bedraagt 32 
euro, te betalen bij aanvang. De prijs voor een eenmalige 
deelname aan een dansmoment bedraagt 10 euro.


Info en aanmelden? De reeks wordt gegeven door Myriam Heyvaert, een van de pioniers van de verstillende dans in Vlaanderen. Voor 
meer info en het aanmelden van je deelname: heynie@telenet.be, 
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27 november Opening expositie Nadine Fassin 

Wat? Nadine Fassin is beeldend kunstenares en heeft sinds 1977 al meer dan 50 
tentoonstellingen gegeven in binnen- en buitenland. Van 27 september tot 15 januari 2018 kan 
je in de Clemenspoort een selectie bekijken van haar werkt dat doorheen de tijd een 
fascinerene evolutie heeft doorgemaakt. Kleur en beweging zijn de twee constanten in haar 
werk.


Waar en wanneer? Je kan de tentoonstelling bezoeken tijdens de openingsuren van de 
Clemenspoort nl. van dinsdag tot vrijdag van 10 u tot 17 u en zaterdag van 13 u 30 tot 17 u. 
De werken zijn tentoongesteld in de gaanderij rond de Parel.


Kostprijs? De toegang is gratis.


Info? Voor meer info kan je terecht bij tom@clemenspoort.be en info@nadinefassin.be. Voor 
meer info over het werk van Nadine Fassine  zie  www.nadinefassin.be .

  
30 september  10 uur - Opendeur Clemenspoort 


Wat? Iedereen is welkom op zaterdag 30 september van 10 u tot 17 u 
om de Clemenspoort te bezoeken. Alle ruimtes zullen te bezichtigen 
zijn. Je kan opteren voor een geleide rondleiding. Er is kinderanimatie 
en live muziek. Je kan verschillende standen bezoeken en wordt 
getrakteerd met een gratis drankje. Je kan ook een bezoek brengen 
aan het Clemenshof en het Clemenshuis. De eerste opendeurdag 
wordt afgerond met de Effata-viering om 18 u 30 waarin de 
Provinciaal van de redemptoristen P. Johannes Römelt zal voorgaan en 
het Effatakoor zorgt voor de muzikale omlijsting. Na de viering ben je 
uitgenodigd op een proeverij van onze nieuwe Clemens Dubbel .


Waar? Clemenspoort
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Expositie
-Clemenspoort Gent-

27 september –  
12 november 2017 

Nadine Fassin

Overwale 40, 9000 Gent 
Openingsuren @ www.clemenspoort.be



1 oktober 10 uur - Opendeur Clemenspoort 

Wat? Iedereen is welkom op zondag 1 oktober van 10 uur tot 17 uur 
om de Clemenspoort te bezoeken. Alle ruimtes zullen te 
bezichtigen zijn. Je kan opteren voor een geleide rondleiding. Er is 
kinderanimatie en live muziek. Je kan verschillende standen 
bezoeken en je wordt getrakteerd met een gratis drankje. Je kan 
daarnaast ook een bezoek brengen aan het Clemenshof en het 
Clemenshuis. De tweede opendeur dag wordt afgerond met een 
dagsluiting in de Parel om 18 uur. 


Waar? Clemenspoort


3 oktober 20 uur - Verstillende Dans 

Wat? In verstillende dans word je vooreerst met jezelf geconfronteerd; fysiek, maar ook met 
gevoelens die bepaalde dansen, bepaalde muziek kunnen wekken. Het tweede aspect is het 
contact met de ander en de harmonie erbij; de echte waarde van de cirkel waarin iedereen gelijk is 
en zich even ver van het midden bevindt. Het derde aspect is het het contact met de Ander, wie 
dat ook mag zijn; het goddelijke in jezelf, God, het bovennatuurlijke, het onuitsprekelijke, wat soms 
oplicht of je hoger tilt. 

We bieden een morgenreeks aan en een avondreeks. Je kan ook eenmalig deelnemen en zo 
kennismaken met verstillende dans. Elk dansmoment staat op zich.


Waar en wanneer? Het dansmoment gaat door in de Parel in de Clemenspoort. We onthalen je 
graag in de cafetaria. We starten deze reeks dinsdag 3 oktober van 20 uur tot 22 uur en de eerste 
les is gratis. De andere data zijn dinsdag 17 oktober, 31 oktober, 14 november, 28 november en 12 
december telkens van 20 uur tot 22 uur.
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Alleen ga je snel. Samen ga je ver.

Zaterdag 29 september en zondag 2017 van 10 u tot 17 u.

Opendeur
Clemenspoort



Kostprijs? De prijs voor deze volledige reeks bedraagt 48 euro, te betalen bij aanvang. De prijs voor een eenmalige deelname aan een 
dansmoment bedraagt 10 euro.


Info en aanmelden? De reeks wordt gegeven door Myriam Heyvaert, een van de pioniers van de verstillende dans in Vlaanderen. Voor 
meer info en het aanmelden van je deelname: heynie@telenet.be,


10 oktober 9.30 uur- Verstillende Dans (info zie 26 september) 

10 oktober 20 uur - Hoe vind je snel nieuwe vrijwilligers? 

Wat? In deze workshop krijg je een korte analyse van de huidige context waarin 
vandaag het vrijwilligerswerk wordt ontplooid. Vervolgens krijgen we  enkele tips om 
onze vrijwilligerswerking te dynamiseren. Tot slot maak je kennis met een techniek die 
reeds verschillende organisaties toepasten om hun vrijwilligersgroep snel en efficiënt 
uit te bouwen. De workshop is opgebouwd met grote betrokkenheid van de deelnemers 
en laat deelnemers huiswaarts keren met tips die ze onmiddellijk kunnen toepassen. De 
workshop is interessant voor heel verschillende vormen van vrijwilligerswerking: 
pastoraal, sport, socio-cultureel, jongeren enz.

Walter Van Wouwe jarenlang actief als vrijwilligerscoach binnen de Damiaanactie, bezieler 
van de Scalacompagnie en coördinator van de Clemenspoort geeft de workshop.


Waar? De workshop gaat door op 10 oktober van 20 uur tot 22.15 uur en gaat door in de 
Seeloszaal in de Clemenspoort.


Kostprijs? De prijs bedraagt 6 euro. Voor houders van een lidmaatschapskaart of vriendenkaart van de Clemenspoort bedraagt de 
kostprijs 4 euro. In de prijs is ook de werkbundel begrepen. Men kan de avond zelf betalen.


Info en aanmelding? We vragen om je deelname te laten weten via een mail of sms waarin je uw naam opgeeft en de naam van de 
vereniging of organisatie. Mail naar walter.vanwouwe@me.com of sms naar 0494 52 99 58. Je kan op dit mailadres of via dit 
telefoonnummer ook nog extra info bekomen.
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10 oktober 19.30 uur Info-avond start Zacheüscursus 

Wat? Om de sociale leer van de Kerk bevattelijker te maken 
bedacht een Franse econoom, Pierre-Yves Gomez, docent 
aan de London Business School en aan de Ecole de 
Management de Lyon in 2005 het Zacheüstraject. Het 
Zacheüstraject is een praktische cursus om de sociale 
leer van de Kerk, concreet toe te passen in ons dagelijks 
leven. Als christen hebben we een belangrijke rol in de 
wereld: God heeft ons geroepen om medewerkers te zijn in de 
Schepping. Door alles wat we in ons dagelijks leven doen 
(zoals sporten, werken, huishouden) vervullen wij een 
belangrijke, onvervangbare, taak in de samenleving. In het 
Zacheüstraject gaan we samen op weg om te ontdekken hoe 
we, vanuit ons geloof, deze taak het beste kunnen vervullen.


Waar en wanneer? Dinsdag 10 oktober om 19 u 30 gaat in het Clemenshof (ruimte Maria Kefas) een 
info-avond door over dit vormingstraject dat over een werkjaar loopt.


Meer info of aanmelden? zacheusvlaanderen@mariakefas.be 


16 oktober 20 uur - Leesclub - Alles voor allen 

Wat? Effata in samenwerking met de Clemenspoort organiseert driemaal per jaar de boekenclub. In de 
boekenclub wordt een inspirerend boek gelezen dat door de groep zelf wordt gekozen. De deelnemers 
worden uitgenodigd om dit boek op voorhand te lezen al is dit geen noodzaak. Onder de deskundige 
leiding van Henk De Pue worden de deelnemers uitgenodigd om in dialoog te gaan over de thema’s 
van het boek. Dit geeft vaak aanleiding tot heel boeiende zingevingsgesprekken. Het boek dat we 
bespreken op 16 oktober is “Alles voor allen. Een nieuwe catechismus.” Een bloemlezing van mooie 
teksten van Huub Oosterhuis samengesteld door Kees Kok rond de kernthema’s van het geloof. Je kan 
het boek bestellen door en mail te sturen naar bernadette@clemenspoort.be. 
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Waar en wanneer? De boekenclub gaat door op 16 oktober in de Sarnellizaal in de Clemenspoort van 20 uur tot 22 uur.


Kostprijs? Gratis, met kans voor een vrijwillige bijdrage.


Info en aanmelding? Wil je graag meer info over onze boekenclub neem dan contact op met Henk de Pue, henk.de.pue@pandora.be 
of 0499 40 58 86.


17 oktober 20 uur - Verstillende dans ( zie info 3 oktober) 
 
27 oktober 20 uur - Open kooravond Effata 

Wat? Het Effatakoor onder leiding van Ilse Spiloes kan rekenen 
op een vijftigtal zangers en bijhorend orkest. Het koor is 
vierstemmig en zeer vertrouwd met de liederen van Huub 
Oosterhuis. Maar het liederengamma is ook ruimer. Het koor 
repeteert om de veertien dagen. Het Effatakoor is het aanzing 
koor in de wekelijkse Effatavieringen. Jaarlijkse worden ook 
meerdere concerten gegeven. Het Effatakoor is een fijne groep 
waar plaats is voor iedereen die houdt van samenzang. Wil je 
graag met het koor kennismaken dan ben je van harte welkom op 
onze open kooravond die speciaal is afgestemd op nieuwkomers.


Waar en wanneer? De open kooravond gaat door op 27 oktober 
van 20 uur tot 22 uur in de Parel in de Clemenspoort. 


Kostprijs? Gratis


Aanmelden? Wil je graag meer info of wil je die avond 
l a n g s k o m e n s t u u r d a n g e r u s t e e n m a i l t j e n a a r 
ilse.spiloes@telenet.be of contacteer Ilse op 0476 46 10 40 maar 
aanmelden is niet noodzakelijk.
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28 oktober 16.45 uur- Meditatiegroep (info zie 16 
september) 

31 oktober 20 uur - Verstillende dans (info zie 3 oktober) 

3 november 20 uur - Edith Stein ontdekken 

Wat? Dr. Ilse Kerremans neemt ons mee op ontdekkingstocht in het 
leven van de Carmelites Edith Stein. Dr. Ilse Kerremans is auteur van 
het boek “Edith Stein. Leven aan Gods Hand” en tevens een heel 
boeiende geïnspireerde vertelster. De avond is zowel gericht op mensen 
die deze figuur nog niet kennen maar zij die reeds bekend zijn met haar 
denkwereld en spiritualiteit zijn ook van harte welkom. Op het einde van 
deze introductieavond wordt gepeild of er voldoende interesse is om te 
starten met een leesgroep rond het leven en werk van Edith Stein onder 
begeleiding van Dr. Ilse Kerremans.


Waar en wanneer?  De avond gaat door op 3 november van 20 u tot  22 u in de Sarnellizaal in de 
Clemenspoort. 


Kostprijs? Gratis, maar je mag een vrije bijdrage geven.


Aanmelden en info? Wil je graag meer info over deze activiteit of je aanmelden dat kan via 
ikerrema@gmail.com 


9 november 20 u - Op zoeken naar de bronnen van de Clemenspoort 

Wat? De Clemenspoort is een project dat verbonden is met en ontstaan is uit de spiritualiteit van de 
redemptoristen. In deze vormingsavond willen we je graag kennis laten maken met de redemptoristische 
spiritualiteit. Wie zijn de bronfiguren? Wat zijn hun kernthema’s? Hoe kunnen we ons vandaag nog blijven 
inspireren aan deze thema’s in onze snel veranderende wereld. P. Ludger Wolfert, die de vorming geeft was als redemptorist betrokken 
bij de vorming van jonge redemptoristen. Hij is ook verantwoordelijk voor onze redemptoristische gemeenschap in het Clemenshuis.
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Waar en wanneer? De vormingsavond gaat door op 9 november van 20 uur tot 22 uur in de Sarnellizaal.


Kostprijs? Gratis, maar je mag een vrije bijdrage geven.


Aanmelden en info? Wil je graag meer weten over deze activiteit of je aanmelden dat kan via lwolfert73@gmail.com .


14 november om 9.30 uur Verstillende dans (voor meer info zie 26 september) 

14 november om 20 uur Verstillende dans (voor meer info zie 3 oktober) 

16 november om 20 uur De andere film 

Wat? Jan van den Bussche was jarenlang de grote bezieler van de 
Zottegemse filmclub. Een lokaal initiatief dat al vlug landelijke uitstraling 
kreeg en er vaak in slaagde om acteurs en regisseurs te motiveren om 
hun bijdrage toe te lichten in de vertoonde films. Jan bezit over een zeer 
grote filmkennis en zal in de Clemenspoort regelmatig parels van 
bekende en minder bekende films voorstellen. Jan staat garant voor 
een krachtige en kwaliteitsvolle inleiding die je met andere ogen naar 
de film zal laten kijken. Nadien kan er nog gezellig worden nagepraat in 
onze cafetaria. We laten je via www.clemenspoort.be en onze nieuwsbrief 
tijdig de titel weten met een korte omschrijving van onze eerste “andere 
film”.


Waar en wanneer? De eerste editie van de andere film gaat door op 16 
november om 20 u in de Parel in de Clemenspoort.


Kostprijs? De toegangsprijs bedraagt 6 euro. Voor houders van een lidmaatschapskaart of vriendenkaart van de Clemenspoort 
bedraagt de kostprijs 4 euro.


Aanmelden en info? Voor meer info kan je  terecht bij jan.van.den.bussche2@telenet.be en aanmelden kan bij 
agnes.vandensteen@gmail.com of 0494 16 91 70.
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17 november om 20 uur Het ongelooflijk Testament 



Wat? Frank De Gruyter is een gekende woordkunstenaar en 
taaltovenaar. Meer info op www.frankdegruyter.be. Dit is een eerst 
activiteit die het kunst- en cultuurteam van de Clemenspoort 
organiseert voor groot publiek. Het ongelooflijk Testament is een van 
de nieuwe creaties van Frank De Gruyter die garant staat voor een 
onvergetelijke avond in een uniek kader.


Waar en wanneer? Het taaltheater gaat door in de Parel in de 
Clemenspoort op vrijdag 18 november om 20 uur.


Kostprijs? De kaarten kosten 12 euro en zijn verkrijgbaar aan het 
onthaal van de Clemenspoort of te bestellen via tom@clemenspoort.be. 
Voor houders van een lidmaatschapskaart of vriendenkaart van de 
Clemenspoort kost een kaart 10 euro.


Info? Voor info over deze activiteit kan u terecht bij Tom Vermeir 
tom@clemenspoort.be.




18 november 16 u 45 - Meditatiegroep (info zie 16 september) 
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Kaarten: 12 Euro - Lidkaart of vriendenkaart: 10 Euro 

De kaarten zijn verkrijgbaar aan het onthaal van de  
Clemenspoort of te bestellen via tom@clemenspoort.be 
of via 0474 52 94 77
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22 november om 20 uur Kennismaking met christelijke meditatie 

Wat? In de drukke wereld waarin we leven is leren verstillen en vertragen een 
kostbaar goed. Enkel iemand die zijn innerlijke thuis heeft gevonden kan genieten 
van de drukte van de stad. Daarom is voor moderne mensen maar ook voor 
zinzoeker en gelovigen meditatie een kostbaar hulpmiddel om thuis te komen in 
ons centrum. Als we aan meditatie denken gaan we vlug op bezoek bij tradities uit 
het Oosten die ook zeer boeiend en inspirerend zijn. Maar ook onze eigen Joods-
Christelijke traditie heeft een meditatieve lijn (www.christmed.be). In deze 
kennismakingsavond laten we je deze meditatieve lijn ontdekken en bieden 
we je ook een praktische weg aan om te leren mediteren en meditatie te 
integreren in je leven. We zullen ook een kort meditatiemoment houden. Deze 
avond staat open voor iedereen die meer wel weten over het meditatieve pad en 
interesse heeft om zelf de weg te gaan. Walter Van Wouwe zal ons samen met 
enkele leden van de meditatiegroep van de Clemenspoort begeleiden in deze 
ontdekkings- en doe-tocht.


Waar en waneer? We komen samen 22 november van 20 uur tot 22 uur in de 
Bronkapel. 


Kostprijs? Gratis, maar je mag een vrije bijdrage geven.


Info en aanmelden? Wil je graag meer info over deze activiteit neem dan contact 
op met Walter Van Wouwe, walter.vanwouwe@me.com, 0494 52 99 58 en je mag 
je aanmelden bij  agnes.vandensteen@gmail.com of 0494 16 91 70.


28 november om 20 uur Verstillende dans (voor info zie 3 oktober) 
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10 oktober 19.30 uur Info-avond start Zacheüscursus 8 
16 oktober 20 uur - Leesclub - Alles voor allen 8 
17 oktober 20 uur - Verstillende dans 9 
27 oktober 20 uur - Open kooravond Effata 9 
28 oktober 16.45 uur- Meditatiegroep 10 
31 oktober 20 uur - Verstillende dans 10 
3 november 20 uur - Edith Stein ontdekken 10 

14 november om 9.30 uur Verstillende dans 11  
14 november om 20 uur Verstillende dans 11 
16 november om 20 uur De andere film 11 
17 november om 20 uur Het ongelooflijk Testament 12 
22 november om 20 uur Kennismaking met christelijke meditatie 13 
30 november om 20 uur Woorden spreken die blijven 16 

6 december - 20 uur De eerste I-Talks 16 
8 december - tweedehands boekenbeurs en posterbeurs 17 
12 december - 9.30 uur Verstillende dans 17 
12 december - 20 uur Verstillende dans 17 
12 december - 20 uur Poortgesprek met ATD-vierde wereld 17 
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16 december 16.45 uur - Meditatiegroep (info zie 16 september) 18 
16 december - 19 u 30 Kerstmarkt 18 
19 december - 20 uur Bijbeldiscovery 19 
24 december om 24 u Kerst middernachtmis 19 
 
Vieringen 
Tijdens de weekdagen is er in de bronkapel om 8 uur het morgengebed en om 8.30 uur de 
eucharistieviering. Om 18 uur is er de dagsluiting.  
Elke zaterdagavond is er om 18.30 uur de Effataviering in de Parel met nadien koffie en gezellig samenzijn 
in de cafetaria. 

Onthaal 
Het onthaal is open van dinsdag tot vrijdag van 10 uur tot 17 uur en zaterdag van  13.30 uur tot 17 uur. 

Het Clemensboekenpunt 
Het Clemensboekenpunt is open op woensdag van 13.30 uur tot 17 uur en op zaterdag van 13.30 uur tot 
17 uur. 

Zaalverhuur 
Voor verhuur van zalen kan je terecht op www.clemenspoort.be/zalen en via de knop reservatie kan je 
direct reserveren. Meer info kan via odette@clemenspoort.be . 

Vrijwilligerswerk 
Wil je graag vrijwilligerswerk doen in de Clemenspoort dan kan je terecht op www.clemenspoort.be/wie-zijn-we/
vrijwilligerswerking . Info kan via odette@clemenspoort.be . 

Steun en info 
Wil je graag de werking steunen van de Clemenspoort? Dat kan door een bijdrage op Clemenspoort, Overwale 3/1, 9000 Gent, 
BE18 8926 3050 7665 met als vermelding steun clemenspoort + je naam.  Info: Walter Van Wouwe - info@clemenspoort.be - 
0494 52 99 58. 
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30 november om 20 uur Woorden spreken die blijven 

Wat? Prof. Dr. Marc Steen verbonden aan de KUL (theo.kuleuven.be/apps/
onderzoekers/134/) wil iedereen die begaan is met verkondiging in vieringen, 
woorddiensten, bijbelgroepen inspireren en ondersteunen met inzicht, tips en 
een hoopvolle visie over hoe je vandaag de blijde boodschap kan verkondigen 
zodat ze naklinkt in het gewone leven. De werkgroep liturgie van de 
Effatagemeenschap organiseert deze vormingsavond samen met de Clemenspoort.


Waar en wanneer? 30 november van 20 uur tot 22 uur in de Seeloszaal in de 
Clemenspoort.


Kostprijs? Gratis, maar je mag een vrije bijdrage geven.


Info en aanmelden? Voor meer info over deze avond en als je je wil aanmelden 
odette@clemenspoort.be en 0497 18 80 18.


6 december - 20 uur De eerste I-Talks  

Wat? De I-talks zijn inspiratiegesprekken waarbij we docenten van 
de Hogeschool of andere mensen die een sterk verhaal hebben 
uitnodigen om in een bestek van 15 tot 20 minuten hun punt te 
maken voor een enthousiast publiek. We bieden de spreker alle 
presentatie faciliteiten aan: beamer met afstandsbediening, headset, 
camera enz.  De thema’s mogen gaan over maatschappelijke innovatie, 
ecologie, mobiliteit, sociale veranderingen, zingeving, spiritualiteit, 
engagement, kunst enz. Elke avond komen er drie sprekers aan bod. 
Alles wordt live gestreamd en kan nadien nog worden bekeken op ons 
youtube kanaal van de Clemenspoort. Nadien kan men in de cafetaria 
met een nababbel nog doorgaan met de verschillende sprekers. Dit 
initiatief loopt in samenwerking met onze studentenwerking rotonde+.
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Waar en wanneer? De I-Talks gaan door op 6 december om 20 uur in de Parel in de Clemenspoort.


Kostprijs? Gratis maar je mag een vrije bijdrage geven.


Info en aanmelden? Denk je dat je zelf een vernieuwend en inspirerend thema kan brengen voor een groot publiek of wil je meer info 
over dit initiatief  neem dan contact op met sven.devisscher@gmail.com of 0498 21 91 82.


8 december - tweedehands boekenbeurs en posterbeurs 

Wat? Het Clemensboekenpunt richt op zaterdag 2 december een tweedehands 
boekenbeurs in. Iedereen die thuis nog interessante boeken heeft kan deze afgeven aan het 
onthaal van de Clemenspoort (geen encyclopedies). De vrijwill igers van het 
Clemensboekenpunt zullen deze boeken ordenen en onderbrengen in rubrieken. De boeken 
zijn dan te koop voor 1 euro en 2 euro. De boeken die niet verkocht worden zijn voor de 
kringloopwinkel. Tegelijk zal er ook een posterbeurs lopen en zal ook ons boekenpunt 
geopend zijn waar je een mooi assortiment vindt van recente zingevingsboeken, gadgets en 
kaarsen. Tegelijk is ook de cafetaria geopend.


Waar en wanneer? De tweedehands boekenbeurs gaat door op 8 december van 14 uur tot 
18 uur in de cafetaria en de gangen van de Clemenspoort.


Kostprijs? Gratis.


Info en binnenbrengen boeken? Voor alle info rond deze activiteit en vragen i.v.m. het 
b i n n e n b re n g e n v a n b o e k e n k a n j e t e re c h t b i j B e r n a d e t t e Va n L a e re , 
bernadette@clemenspoort.be of 0478 97 16 17.


12 december - 9.30 uur Verstillende dans (info zie 26 september) 

12 december - 20 uur Verstillende dans (info zie 3 oktober) 

12 december - 20 uur Poortgesprek met ATD-vierde wereld 
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Wat? Een poortgesprek is een gezellige avond waarbij we een geïnspireerde sociale 
beweging, pastorale beweging of een nieuwe spiritualiteisbeweging van 
binnenuit leren kennen door te luisteren naar hun visie, hun aanpak, hun verhalen en 
getuigenissen. In het eerste poortgesprek hebben we Katia Mercelis te gast die ook in 
het Clemenshuis woont en samen met enkele medewerkers de ATD-vierde wereld 
beweging aan ons zal voorstellen (www.atd-vierdewereld.be).


Waar en wanneer? Deze info-avond gaat door op 12 december van 20 uur tot 22 uur 
in de Seeloszaal met kans tot nababbel in de cafetaria van de Clemenspoort.


Kostprijs? Gratis maar je mag een vrije bijdrage leveren.


Info en aanmelden? Voor meer info of je wil je aanmelden voor deze avond neem dan 
contact op met katia.mercelis@atd-vierdewereld.be .


16 december 16.45 uur - Meditatiegroep (info zie 16 september) 
 
16 december - 19 u 30 Kerstmarkt 

Wat? Effata organiseert na de Effataviering die start om 18 u 30  van 16 december 
een kerstmarkt waar tal van standen aanwezig zullen zijn met fijn materiaal om 
leuke inkopen te doen om de kerst- en eindejaarsdagen een extra accent te geven. 
De standhouders zijn allemaal verbonden met een goed doel. Je kan ook genieten 
van passende kerstdrankjes en heerlijke kerstliederen gezongen door het 
Effatakoor.


Waar en wanneer? De kerstmarkt gaat door in de cafetaria en de gangen rond de 
Parel in de Clemenspoort op zaterdag 16 december vanaf 19.30 uur.


Kostprijs? Gratis
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Info? Wil je graag meer informatie over deze activiteit neem dan contact op met Caië Smessaert, caie@telenet.be of 0478 76 70 87.


19 december - 20 uur Bijbeldiscovery 

Wat? De Bijbel blijft een spannend en uitdagend boek. Hoe kunnen we toegang krijgen 
tot die schat aan kleurrijke verhalen op een wijze dat ze ons dagelijks leven kunnen 
inspireren. P. Ludger Wolfert en Ludwin Bryland nemen ons mee op een 
ontdekkingstocht in deze goudmijn vol inspiratie. Op het einde zal aan de aanwezigen 
worden gevraagd of er interesse is om op regelmatige basis samen te komen om creatief 
aan de slag te gaan met bijbelverhalen in relatie tot het leven van elke dag.


Waar en wanneer? Deze Bijbelavond gaat door op 19 december van 20 uur tot 22 uur in 
de Sarnellizaal.


Kostprijs? Gratis maar je mag een vrije bijdrage leveren.


Info en aanmelden? Wil je graag meer weten over deze activiteit of je kan je aanmelden 
via lwolfert73@gmail.com .



24 december om 24 u Kerst middernachtmis 

Wat? We nodigen je nu al graag uit op onze middernachtmis die doorgaat in de Parel in 
de Clemenspoort. Deze sfeervolle viering wordt mee verzorgd door het Effatakoor en 
nadien nodig de Effatagemeenschap iedereen uit op een gezellige kerstreceptie.


Waar en wanneer? De viering start om middernacht 24 december en gaat door in de 
Parel in de Clemenspoort.


Info? Voor meer info over de middernachtviering kan je terecht bij Fons en Chris Van 
Wielendaele info@effata.be of 0496 25 48 07. 
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Wat we nog kunnen vertellen over de Clemenspoort… 

Onze visie 

De Clemenspoort is een leef- vormings- en inspiratieproject in Gent dat de 
redemptoristische spiritualitiet als bron heeft. De Redemptoristische familie en 
de Effatagemeenschap zijn samen de dragende partners van dit project. We willen 
in het hart van de stad een oase zijn waar pastoraal betrokken mensen, zinzoekers, 
twijfelaars, vrienden van andere religies en iedereen van goede wil van harte welkom 
is om een stukje nieuwe wereld op te bouwen waar het goed is voor iedereen.

We willen het leven vieren in al zijn vormen. We willen mensen over alle grenzen 
heen met elkaar verbinden en we willen het evangelie, het goede nieuws op een 
nieuwe wijze delen met velen. Ons activiteitenaanbod en onze werking draait rond 
deze drie kernwaarden: vieren, verbinden en vernieuwen.


 

De Clemenspoort een plaats om te verstillen en te vieren 

Naast onze vormingsactiviteiten kan je ook in de Clemenspoort terecht voor de 
eucharistieviering van maandag tot vrijdag telkens om 8.30 uur in de 
Bronkapel. Om 8 uur bidt de gemeenschap het morgengebed waar je ook kan aan 
deelnemen. Om 18 uur elke weekdag ben je van harte welkom op onze 
dagsluiting.


Elke zaterdagavond is er om 18.30 uur de Effataviering in de Parel. Een liturgisch 
team zorgt voor eigentijdse vieringen. Elke tweede zaterdag van de maand is er de 
GEVI of gemeenschapsviering. We bieden na de viering een eenvoudige 
broodmaaltijd aan met koffie en chocomelk en ook onze Wereldwinkel is dan open.
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De Effatagemeenschap als dragende partner van de Clemenspoort 
De Effatagemeenschap is een “gemeenschap van christenen onderweg” die nauw aansluit bij 
de spiritualiteit van de redemptoristen. De stichter en bezieler was Pater Guido Moons. De 
drijvende kracht ook achter het hele project van de Clemenspoort die jammer genoeg is 
overleden. 

De Effatagemeenschap heeft een stuurgroep die  werking coördineert. Veel van hun leden zijn 
actief betrokken in het vrijwilligersnetwerk van de Clemenspoort. De Effatagemeenschap 
verzorgt elke zaterdagavond om 18 u 30 de Effataviering in de Parel met nadien kans tot 
ontmoeting in de cafetaria van de Clemenspoort. Daarnaast heeft de Effatagemeenschap nog 
tal van andere activiteiten waaronder o.a. het Effatakoor. Je bent altijd welkom op al onze 
vieringen, activiteiten en zeker ook in het koor. 

Meer info vind je op www.effata.be en je kan je abonneren op onze nieuwsbrief via 
info@effata.be .
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Een warm onthaal voor passanten en bezoekers 

Een team van vrijwilligers onthaalt je graag van dinsdag tot vrijdag van 10 uur tot 
17 uur en zaterdag van 13.30 uur tot 17 uur. Je kan er terecht voor een lekkere 
kop koffie, een heerlijke Clemenstriple maar ook voor een praatje en het lezen van 
een krant of een tijdschrift of om onze gelegenheidstentoonstelling in de patio te 
bezoeken. Je kan ook gebruik maken van de Sarnellizaal om een rustig een boek of 
tijdschrift te raadplegen of gewoon wat te werken. Je kan even de Parel bezoeken 
om te verstillen bij onze Maria-ikoon. Heb je vragen over het onthaal neem dan 
zeker contact op met odette@clemenspoort.be of 0497 18 80 18.


 
Clemensboekenpunt 

Op woensdagnamiddag en zaterdagnamiddag van 14 u tot 17 u is ons 
Clemensboekenpunt open. Je kan er een mooi assortiment recente 
zingevingsboeken aankopen, leuke wenskaarten, fijne gadgets of originele kaarten. 
We kunnen voor jou ook alle mogelijke boeken bestellen via onze verbinding met de 
b o e k w i n k e l v a n K l o o s t e r W i t t e m v a n d e r e d e m p t o r i s t e n 
(www.kloosterboekwinkelwittem.nl). Voor info over het clemensboekenpunt kan je 
terecht bij vanlaereb@hotmail.com of 0478 97 16 17.
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Wil je graag een zaal huren? 
De Clemenspoort beschikt over twee liturgische ruimtes de Parel en de Bronkapel 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 (5 personen), de 
Foyer (10 personen) en de Sarnellizaal (20 personen). Verder hebben we nog drie grote 
tot middelgrote vergaderruimtes nl. de Seeloszaal (40 personen), de Neumanzaal (60 
personen) en de Rotonde (30 personen). Heb je vragen over het gebruik van deze zalen 
en de extra service rond catering en gebruik van multimedia aarzel dan niet om concact 
op te nemen met odette@clemenspoort.be of 0497 18 80 18. Je vindt alle informatie 
over de verhuur van onze zalen op www.clemenspoort.be/zalen .





Wil je graag een rondleiding in de Clemenspoort met je vereniging? 
We verzorgen graag een rondleiding waarbij we je aan de hand van de 
vernieuwende architectuur de visie en werking van het nieuwe centrum laten 
ontdekken. We laten je naast de Clemenspoort ook kennismaken met het 
Clemenshof en het Clemenshuis. Een rondleiding duurt een goed uur en kan 
worden gevolgd met koffie, thee of water zoveel je wil aan 1,75 euro per persoon. 
Een rondleiding onafhankelijk van het aantal personen kost 70 euro. Voorzie voor 
het geheel een kleine twee uur. Voor meer info walter.vanwouwe@me.com of 0494 
52 99 58. Je kan een rondleiding ook boeken via www.clemenspoort.be/zalen.
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Steun de Clemenspoort 
De Clemenspoort is volledige vrijwilligersgestuurd. Het is dankzij de inzet van een 
kleine 80 vrijwilligers dat dit project mogelijk is. Toch zijn er heel wat vaste kosten waar 
we niet onderuit kunnen om dit project duurzaam te ontwikkelen. Het is onze visie dat 
we dankzij deze vrijwilligersinzet niet voortdurend op zoek moeten naar geld omdat we 
de beheerskosten zo laag mogelijk proberen houden. Aan de andere kant zijn we op 
zoek naar een netwerk van partners die ons project duurzaam willen steunen zodat 
we ons aanbod en ons centrum blijvend kunnen vernieuwen. We hebben twee formules. 
Je kan lid worden van de Clemenspoort voor 30 euro per jaar. Met deze lidkaart krijg je 
kortingen op activiteiten en bij je aankopen in het Clemensboekenpunt. Je kan ook 
toetreden tot onze vriendengroep. Je betaalt dan 10 euro, 20 euro, 30 euro of een 
bedrag naar keuze per maand en ontvangt de vriendenkaart. Deze kaart geeft je ook 
recht op kortingen bij  activiteiten en bij aankopen in ons boekenpunt. Een keer op het 
jaar nodigen we alle vrienden uit op een verzorgde receptie. Hier krijg je dan een 
overzicht van de werking van het voorbije jaar en de plannen voor het nieuwe werkjaar. 
Je vindt alle informatie op www.clemenspoort.be/fundraising. Je kan voor extra 
informatie of het bekomen van een lidkaart of vriendenkaart terecht bij 
walter.vanwouwe@me.com of 0494 52 99 58.

Je kan ook altijd een vrije gift doen op Clemenspoort, Overwale 3/1, 9000 Gent, BE18 
8926 3050 7665 met als vermelding steun clemenspoort + je naam. 


 
Wil je graag vrijwilliger worden? 
De Clemenspoort kan rekenen op een ruime vrijwilligersploeg. We beschikken over heel 
verschillende engagementen gaande van onthaalmedewerker, administratie, website, praktische 
klusjes, Clemenspoort-tv, pastoraal, fundraising, cultuur, studentenwerking enz. Je kan je een 
keer per jaar inzetten of wekelijks. We bieden een goede coaching en ondersteuning. We 
zoeken samen met jou in een kennismakingsgesprek naar vrijwilligerswerk dat past bij wat je 
graag doet. We werken met een afsprakennota zodat de context helder is en transparant voor 
iedereen. Op regelmatige tijdstippen organiseren we contactmomenten voor nieuwe vrijwilligers. 
Maar je kan ook al t i jd rechtstreeks terecht bi j onze vr i jwi l l igerscoördinator: 
odette@clemenspoort.be  en 0497 18 80 18. Je vindt alle info op www.clemenspoort.be/
vrijwilligerswerking. 
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W o r d l i d v a n d e  
Clemenspoortfamilie… 

 

Wat? 
Met je lidmaatschap ben je een medebouwer aan onze nieuwe leef-, vormings- en inspiratieproject uit 
Gent: De Clemenspoort. Met de verzamelde gelden worden onderhouds- en werkingskosten gedragen 
van ons centrum. 

Je kan in de Clemenspoort terecht voor vieringen, vormingsactiviteiten en culturele activiteiten. In de 
week ben je welkomijn het onthaal en kan je er ook zalen huren. 

Dit project wordt gedragen door een netwerk van vrijwilligers samen met de Redemptoristen en de 
Effatagemeenschap. 

Voordelen 
Je krijgt bij elke aankoop in het Clemensboekpunt 5 % korting.  
Je kan genieten van kortingen op een aantal van onze activiteiten. Een overzicht van onze activiteiten 
vind je terug op www.clemenspoort.be. 

Praktisch 
Je wordt lid door 40 euro te storten via onderstaande overschrijving. Je ontvangt van ons dan een 
lidkaart op naam die een jaar lang geldig is vanaf de datum van bezorging. Op deze lidkaart is een strook 
voorzien waarop je jouw handtekening kan plaatsen . 

Het Clemenspoortteam heet je van harte welkom in onze Clemenspoortfamilie, 

Het Clemenspoortteam 
www.clemenspoort.be - info@clemenspoort.be - 0494 52 99 58

LIDKAART Clemenspoort
Naam:

Datum:

2017-2018

Handtekening:

http://www.clemenspoort.be/fundraising
mailto:walter.vanwouwe@me.com
mailto:odette@clemenspoort.be
http://www.clemenspoort.be/vrijwilligerswerking
http://www.clemenspoort.be/vrijwilligerswerking


Hou contact met de Clemenspoort… 
Wil je graag op de hoogte blijven van onze werking? Schrijf je dan in op onze 
maandelijkse nieuwsbrief. Je vindt er een aankondiging van onze activiteiten met 
passende toelichting. Bezorg je adres aan het onthaal of mail het door naar 
agnes.vandensteen@gmail.com.

Je kan ons ook volgen via ons maandelijks Clemenspoort TV-journaal en ons 
youtbube kanaal. De snelste manier is onze agenda consulteren op 
www.clemenspoort.be/agenda. 


 

Bereikbaarheid 
De Clemenspoort is vlot bereikbaar via de N60, R4, E40 of E17.

Of kom met het openbaar vervoer, we bevinden ons op 250 m van het Sint-
Pietersstation. Er zijn 40 fietsenstallingen.

We bieden zelf parkeermogelijkheid aan tegen democratische betaling en 
beschikken over een 30-tal parkeerplaatsen voor deelnemers aan onze activiteiten.

Onze parking is een privé-parking waarbij je duidelijk zal kunnen zien of er nog 
parkeerruimte is. In geval de parkeerplaats volzet is kan je zonder problemen terug 
buiten rijden. Je kan je auto altijd parkeren op de grote ondergrondse parking van 
h e t S i n t - P i e t e r s s t a t i o n o p 5 m i n u t e n w a n d e l a f s t a n d ( h t t p : / /
www.projectgentsintpieters.be/bereikbaarheid/auto/parkeren).
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De Clemenspoort is verbonden met het Clemenshuis. 
Het Clemenshuis of de nieuwe redemptoristische woongemeenschap is een vorm van 
religieuze co-housing. Ze is gelegen recht tegenover de Clemenspoort. 

De paters redemptoristen vormen een nieuwe gemeenschap 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 en tegelijk wordt er samen gebouwd aan een gastvrije 
open evangelische gemeenschap. Veel bewoners van de gemeenschap zijn vrijwilliger in de 
Clemenspoort.  

Voor meer info: clemenspoort.be/wie-zijn-we/clemenshuis. Je kan voor info over het 
Clemenshuis altijd contact opnemen met P. Ludger Wolfert, lwolfert73@gmail.com en P. Ives 
De Mey, ivesdemey@gmail.com, 0485 19 40 27.


 
De Clemenspoort is verbonden met het Clemenshof 
Naast het Clemenshuis heeft is de Clemenspoort ook verbonden met het Clemenshof. 

Het Clemenshof heeft vijf ruimtes ter beschikking die verhuurd worden aan sociale of 
inspirerende organisaties. Deze ruimten beschikken over een gemeenschappelijke inkom 
en een gemeenschappelijke keuken. Tevens is er draadloos internet en zijn er de nodige 
sanitaire voorzieningen.

Deze ruimten zijn op dit moment verhuurd aan:

Het postgraduaat inspirerend coachen ingericht door de Arteveldehogeschool. Meer info: 
pgrprc@arteveldehs.be

Het retouche-en naaiatelier Retou'chez Rita zorgt voor creatieve ontplooiing. Contact: 
cauwelsrita@gmail.com
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Scala teaching: een bedrijf actief in leerbegeleiding van jongeren. Meer info: 
ilse@scalateaching.be. 

De gemeenschap Maria-Kefas: een evangeliserende gemeenschap voor  jongeren en 
gezinnen. Meer info: www.mariakefas.be

Sterpunt inclusief ondernemen: een koepel van verenigingen ter bevordering van 
inclusief ondernemen. Meer info: info@dewerkplekarchitecten.be.


Een ruimte in het Clemenshof, de Rotonde kan gehuurd worden voor groepen en dat 
kan via www.clemenspoort.be/zalen. 


Voor meer info over het Clemenshof kan je altijd terecht bij ivesdemey@gmail.com, 0485 
19 40 27.� 
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Info 
www.clemenspoort.be

Clemenspoort, Overwale 3/1, 9000 Gent

info@clemenspoort.be 

0494 52 99 58.
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