Boek van Bieke Vandekerckhove bekroond

‘De smaak van stilte’
KUURNE – De
zwaar gehandicapte
Bieke Vandekerckhove
werd onlangs bekroond met de Prijs
voor het Spirituele
boek 2011 voor haar
in 2010 verschenen
werk ‘De smaak van
stilte.’ De overhandiging gebeurde in de
promotiezaal van de
K.U. Leuven. Nu zondag volgt een huldiging in eigen gemeente.
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ieke (42) is de dochter en
oudste van de drie kinderen
van Dries Vandekerckhove
en Magda Buyse. Ze was leidster
van de KSJ-afdeling en studeerde
psychologie in Leuven. Op haar
negentiende manifesteerde zich
voor het eerst ALS of amyotrofe
lateraal sclerose. De armspieren
verzwakten snel en de vooruitzichten waren hopeloos. Ze diende
haar studies in het vierde jaar stop
te zetten. Drie jaar later stabiliseerde de ziekte zich onverwacht.
Ze leeft nu al meer dan twintig
jaar met zware beperkingen. Bieke
woont op de Merelhoek. Ze kan
staan, moeilijk gaan en haar bovenste ledematen zijn compleet
verlamd. Ze wordt in de dagelijkse
bezigheden geholpen door twee
persoonlijke assistenten en haar
familieleden.

Stiltemomenten
Bieke : „Mijn hele leven werd
overhoop gegooid en er was geen
weg meer terug. Ik werd afhankelijk en kon geen actief leven meer
leiden. Voor zowel eten, drinken,
wassen, kleden was hulp nodig. Ik
werd gered door in contact te ko-

Bieke schreef een boek over het belang van stilte. Naast haar zit haar
partner Bart. (Foto LOO)

men met abdijen en het leven
daar. Ik verbleef één jaar bij de
Benedictinessen in Egmond-Binnen. Daar ontdekte ik het belang
van de stilte om de zware klappen
te verwerken. De stilte hielp mij
een nieuwe kijk op het leven te
krijgen. In mijn boek wilde ik verwoorden wat die stilte voor mij
heeft betekend. Ik leerde dat het
mysterie van het leven in de dagelijkse dingen te vinden is. Ik vind
zingeving in spiritualiteit, stilte,
meditatie en betrokkenheid op de
mensen. Ik schrijf over spiritualiteit voor Tertio en andere tijdschriften, geef lezingen en begeleid mensen. Mijn boek is een
neerslag van mijn contacten met
de stilte van abdijen en van het
zenboeddhisme dat ik grondig bestudeer.”

Bekroning
Bieke Vandekerckhove schreef
volgens de jury een openhartig
boek over haar eigen zoektocht in
de voorbije twintig jaar waarin ze
met de ziekte leeft : „Het overstijgt met verve het pure emotionele verhaal. De auteur schrijft gedreven en goed gedocumenteerd
over haar ontdekking van de Benedictijnse spiritualiteit en over

haar ontmoeting met de stilte. Het
boek verbindt traditie en leven
met elkaar. De jury bekroonde
daarom unaniem de auteur en het
boek met de ‘Prijs voor het Spirituele Boek 2011’.”
Op initiatief van de Vereniging
der Uitgevers van de Katholieke
Periodieke Pers, VUKPP, en de
Vereniging ter Bevordering van
het Religieuze en Spirituele Boek
en samen met de Maand van de
Spiritualiteit werden eind oktober
de prijzen uitgereikt voor respectievelijk het Spirituele en het Religieuze Boek 2011. De Prijs voor
het Spirituele Boek 2011 bekroont
een werk waarin op een toegankelijke wijze is bijgedragen tot de
zoektocht naar zin, bezinning en
bezieling in de huidige samenleving. De jury werd samengesteld
door Rik Torfs, Mieke Van Hecke, Jan Boulogne, Frans Crols,
Hedwig Schwall en Peter Malfliet.
Er waren door twaalf Vlaamse uitgeverijen 51 boeken ingestuurd.
Het publiek had via de website
van de maand van de spiritualiteit
een inbreng van 30 %, de jury
woog voor 70 %. Bieke ontving
als laureaat een bronzen kunstwerk van beeldhouwster Agnes
Pas en een oorkonde.
(JPDK)

