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DE KERK IN DE PERS 

 

AARTSBISSCHOP DE KESEL:  

‘LAAT GEHUWDE MANNEN OOK PRIESTER WORDEN’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinds december 2015 is Jozef De Kesel, de voormalige bisschop van Brugge, aartsbisschop. Een functie waarvoor hij 
niet onmiddellijk enthousiast was. ‘Dit had voor mijn part iemand anders mogen worden. Maar als de paus je vraagt, 
zeg je niet neen. Tenzij je echt goede redenen hebt, gezondheidsproblemen bijvoorbeeld’, zegt De Kesel in een inter-
view met De Zondag. 

Gehuwde priesters? 

In dat interview pleit De Kesel voor een Kerk die de nieuwe maatschappelijke realiteit aanvaardt. Een Kerk die de secu-
larisering aanvaardt, net als de komst van de islam. En die nadenkt over het celibaat. 

Want hoewel hij zelf het celibaat niet wil afschaffen, ziet De Kesel wel andere mogelijkheden. ‘Een celibatair leven is 
geen betekenisloos leven’, zegt de aartsbisschop. ‘Ik heb er bewust voor gekozen: dat was ook de levensstaat van Je-
zus. Anderzijds vind ik niet dat dat van elke priester kan gevraagd worden, zeker in een tijd waar seksualiteit een grote 
rol speelt. Ik ben voorstander van het model van de Oosterse katholieke kerk. Daar mogen mannen die gehuwd zijn 
wel tot priester gewijd worden.’ 

Het is niet de eerste keer dat De Kesel het celibaat in vraag stelt. In 2010, hij was toen nog bisschop in Brugge, hield hij 

al een pleidooi voor de afschaffing van het verplichte celibaat. ‘Naast celibataire priesters zouden ook mensen voor wie 

het celibaat menselijkerwijs onmogelijk is, de kans moeten krijgen om priester te worden. Ik hoop dat daar echt over 

gediscussieerd kan worden’, zei hij toen. En hij brak een lans voor het priesterschap voor vrouwen. 

‘Het celibaat kan niet van 
elke priester gevraagd 
worden.’ Hoewel aartsbis-
schop Jozef De Kesel zelf 
voor het celibaat koos en 
geen voorstander is om 
het zomaar af te schaffen, 
ziet hij wel iets in een an-
der systeem. Een systeem 
dat gehuwde mannen toe-
laat om ook priester te 
worden, zegt hij in een in-
terview met De Zondag. 
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Ouousque  tantem ecclesia impatiemini patientiam nostrum 

We hebben nog maar eens met lede ogen al die woordvieringen gezien aangekondigd 

voor ons Paasfeest. 

Volgens de oude kerkelijke geboden stond er: biecht ten minste eens per jaar uw zon-

den en nut rond Pasen het brood des Heren. 

Sinds 2002 ben ik vrijwillig en tegen mijn hart, officieel, vertrokken als pastor in He-

rent, alleen maar in de hoop dat de totale leegte van celibataire mannen priesters 

nog sneller dan verwacht, overal duidelijk zou worden. 

Sindsdien zijn het mannen en vrouwen die dopen, huwelijksinzegeningen voorgaan, 

de zieken zalven, maar voor de  

eucharistie moeten ze passen; hoogstens de al geconsacreerde hosties uit het tabernakel halen en communie geven. 

Overal zie ik hoe de kerken, grote en kleine, in leven worden gehouden door die moedige mannen en vrouwen. 

Bemoediging, bevestiging vanuit het beleid is er nauwelijks, integendeel om hen hun grenzen op te leggen. 

De oplossing van het instituut is schaalvergroting, macrogemeenschappen bestuurd en geherstructureerd in een steeds 

groter vervreemdend geheel. 

Het begin van ons geloof in Jezus was nochtans eenvoudig en pertinent duidelijk: ze kwamen bijeen in een of ander huis, 

iedereen bracht wat mee, ze aten en dronken in gemeenschap in herinnering aan hun grote Meester. 

Wat overbleef ging naar de armen. 

Er was toen geen discussie of dat brood nu het lichaam en bloed waren van Christus, neen ze beseften heel duidelijk dat 

daar waar mensen het brood van het leven delen met elkaar, dat Hij, de Verrezene daar als het ware zichtbaar wordt.  

Maaltijd vieren in herinnering aan Hem is met dat levend brood het engagement op u nemen, om na Hem, zelf levend 

brood te zijn voor alle anderen. 

‘Ouousque tandem ecclesia’…hoelang nog zal het duren dat er een of andere 

bisschop of kerkleider durft recht te staan om duidelijk te maken dat alle gelo-

vigen, die in gemeenschap samenkomen, het recht hebben om met brood en 

wijn Eucharistie, dankviering te houden en dat ze niet langer op hun honger 

moeten zitten tot er een of andere celibataire man hun voorraad komt aan-

vullen. 

Als elke gemeenschap, zonder schandalige discriminatie, morgen zijn eigen 

mannen en vrouwen mag voorstellen, om als herders de gemeenschap voor te gaan en te dienen, zoals het was in den 

beginne ‘ex hominibus assumptus pro hominibus constitutus’ (uit de mensen gekozen en voor de mensen aangesteld) 

Of zullen we, ten einde raad van onderuit de geloofsgemeenschap moeten heruitvinden, luisterend naar de taal van de 

tijd, maar met dezelfde bevrijdende boodschap; wellicht kan er dan in Vlaanderen en overal in Europa nog eens volwaar-

dig en eigenlijk Pasen gevierd worden. 

Leopold Verdoodt 

Binnen dit evolutieproces actief in Herent sinds 1963 

Haaggatstraat 53— 3071 Erps Kwerps 

 

 

 

 
LEZERSBRIEF 

Naar aanleiding van een artikel in Kerk & Leven begin april schreef Pol Verdoodt onderstaand artikel. 

Het  werd tot hiertoe nog niet gepubliceerd. 

We willen het jullie langs deze weg graag meegeven. 
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ARTIKEL DE STANDAARD 20 MEI 2016 

‘Vrouwelijke priesters zijn de toekomst’ 
20/05/2016  door Maarten Goethals  

Sabine Vanquaethem: ‘Ik zie mezelf meer als gastvrouw dan als chef van de dienst.’ Foto: 
Fred Debrock 
‘Als de gemeenschap de misviering als waardevol en zingevend ervaart, dan maakt het 
geslacht van de man of vrouw vooraan weinig uit.’ Sabine Vanquaethem, een (soort van) 
vrouwelijke priester, zou graag officieel gewijd worden.  
Vrouwelijke priesters? Een steengoed idee, vindt Sabine Vanquaethem. Tijdens de week 
werkt de Brugse als kwaliteitscoördinator, op zondag leidt ze in beurtrol de misvieringen 
in De Lier, een vernieuwend liturgisch initiatief. 
De gemeenschap volgt de katholieke leer, maar ook niet-gewijde ‘voorgangers’ leiden de 
bijeenkomsten in de kapel. ‘De waarde, de zingeving, staat voorop’, zegt Vanquaethem. 
Maar als dat kon, zou u wel gewijd willen worden? 
‘Ja, graag. Al ben ik niet echt -theologisch geschoold.’ 
Hoelang leidt u de vieringen al? 
‘Al zeven jaar. Zonder ook maar één seconde spijt.’ 
‘Theologen discussiëren al jaren over de kwestie van vrouwelijke priesters, zonder ooit tot 
een conclusie te komen. Voor elk argument vóór valt een argument tegen te verzinnen. 
Onze gemeenschap wilde wegblijven van die debatten en waagde gewoon de sprong. We 

dachten: we gaan doen wat we denken dat goed is.’ 
‘Overigens: in religieuze debatten bestaat geen zwart of wit, maar wel veel grijs. Dat leerde ik van mijn man, zelf een the-
oloog. En ja, in de Bijbel staat dat Jezus twaalf mannelijke discipels telt, daarom kunnen vrouwen nooit het ambt krijgen. 
Maar de apostels droegen ook allemaal baarden. Betekent dat dat priesters die ook moeten laten groeien?’ 
Voelt u zich wel onderlegd voor de taak? 
‘De eerste keer dat ik mij klaarmaakte, dacht ik wel: wat doe ik nu? Maar de tweede keer verdween alle ongemakkelijk-
heid. Dat vormt voor mij persoonlijk dan ook het belangrijkste argument: het voelt natuurlijk en evident aan. Ik voel me 
als een vis in het water; het doet deugd.’ 
‘Ook de gelovigen stappen vlot mee in het verhaal. Natuurlijk bestond eerst wat argwaan – de mens is en blijft een beetje 
een gewoontedier – maar de scepsis verdween redelijk snel. De openheid groeit bij de basis. Ik heb een oom die priester 
is. In het begin was hij weinig enthousiast over wat zijn nichtje ging doen. Nu zegt hij: het is de toekomst, onze plicht 
zelfs.’. 

 

De weg van geweld en haat 

lost de problemen van de mensheid niet op. 

En de naam van God gebruiken 

om deze weg te rechtvaardigen, 

is godslastering 

                                        

                                   Paus Franciscus 

http://www.standaard.be/auteur/maarten-goethals
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Ook dit jaar kwamen we weer samen bij het kapelletje, 

dat er zo fleurig uitzag! Jammer dat er slechts zes mensen 

kwamen opdagen. 

Het wordt haast een gewoonte dat de lucht  er dreigend 

uitziet, maar we hielden het droog. Samen baden we een 

paar weesgegroetjes en Rik leidde de zang. De mooie 

tekst van het lied Lief Vrouwke lazen we samen als gebed. 

 

 

Lief Vrouwke, ik kom niet om te bidden 

Maar om een poos bij u te zijn. 

Ik heb u niets te geven, niets te vragen, deze dag. 

Ik bezit alleen de grote vreugde, dat ik u bekijken mag. 

 

Lief Vrouwke, ik kom niet om te spreken,  

Maar om een poos bij u te zijn. 

Ik heb u niets te zeggen, niets te vragen, deze dag. 

Bewaar voor mij de grote vreugde, dat ik u bekijken mag!   

    TERUGBLIKKEN OP EN…. 

                             ….TOELEVEN NAAR 

 

SAMENKOMST BIJ HET KAPELLETJE OP DE RIJWEG    

KINEDI 

OP VADERDAG (12 juni)   

IS ER WEER KINEDI. 

 

HIERNAAST LEES JE WAT ER TE  

GEBEUREN STAAT. 
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MISDIENAARSOPLEIDING 

OP WOENSDAG 18 MEI WAS VOOR DE KINDEREN DIE HUN EERSTE COMMUNIE HEBBEN GEDAAN  (EN NATUURLIJK OOK 

VOOR ALLE ANDERE GEÏNTERESSEERDE JONGEREN) ONZE JAARLIJKSE MISDIENAARSOPLEIDING GEPLAND. 

MIEKE EN LIES HADDEN ALLES TOT IN DE PUNTJES UITGEWERKT EN VOORBEREID.  

OP DAT VLAK WAS SUCCES VERZEKERD. 

ALLEEN DE OPKOMST WAS NOG EEN ONZEKERE FACTOR. MAAR…….OOK DAT ZAT SNOR. 

VIJF NIEUWKOMERS EN EENTJE DIE ALLES NOG EENS GRONDIG WILDE OPFRISSEN MELDDEN ZICH OP HET APPEL. 

KAREL VIOLETTA ARTHUR EMILE 

DE HELE BONTE BENDE WILLIAM MAMADOU 

NU NOG EEN TIJDJE OEFENEN. 

IN SPETEMBER ZIJN ZE ER HELE-

MAAL KLAAR VOOR EN KRIJGEN 

ZE BIJ HUN AANSTELLING IN DE 

VIERING EEN HEUS DIPLOMA. 

SUCCES  JONGENS EN MEISJE!!!! 

ER WERD HARD GEOEFEND EN… 

                                    ...HIER HOORT NATUURLIJK OOK EEN VERSNAPERING BIJ. 
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DANKVIERING EERSTE COMMUNIE 

22 mei  

 

't Is goed in 't eigen hert te kijken 
Nog even vóór het slapen gaan 
Of ik van dageraad tot avond 

Geen enkel hert heb zeer gedaan; 
 

Of ik geen ogen heb doen schreien, 
Geen weemoed op een wezen lei; 

Of ik aan liefdeloze mensen 
Een woordeke van liefde zei. 

 
En vind ik in het huis mijns herten, 

Dat ik één droefenis genas, 
Dat ik mijn armen heb gewonden 

Rondom één hoofd dat eenzaam was, 
Dan voel ik, op mijn jonge lippen, 

 

Die goedheid lijk een avond-zoen. 

't Is goed in 't eigen hert te kijken 

En zó z'n ogen toe te doen. 

 

 

 

De Dankviering van de Eerste Communicanten was weer een fijn feest.  Er waren veel kinderen en ouders aanwezig 

en er werd samen met de nieuwe misdienaars en de hele parochie gevierd.  Er werd vanuit de kinderen een cheque 

gegeven aan Tom van de voedselbank met een totale som van 1237,42 euro. Hij was sprakeloos en heel diep dank-

baar. De kinderen kregen alvast de boodschap mee om ‘s morgens op te staan en dankbaar te zijn voor de dag die 

komt. En ‘s avonds de ogen dicht te doen en te danken voor wat er die dag op hun pad was gekomen. Het is als het 

ware de moderne vertaling van het gedicht ‘Avondliedeke’ van Alice Nahon, dat door sommigen onder jullie mis-

schien wel bekend in de oren klinkt… 

We geven jullie hieronder graag het gedicht mee. 

Op de volgende bladzijden kan je alles via onze fotocollage meemaken. 

Veel kijkgenot. 
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DANKVIERING EERSTE COMMUNIE 

22 MEI (2) 
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DANKVIERING EERSTE COMMUNIE 

22 MEI (3)  
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BELANGRIJK OM WETEN 

In de maanden juli en augustus is er  

- zoals de voorbije jaren -  

maar één weekendviering. 

We vieren dan samen  

de zevende dag om 10 uur.  

EERDER IN DEZE NIEUWSBRIEF HEBBEN JULLIE KUNNEN LEZEN DAT VIJF  

JONGE EN ENTHOUSIASTE MENSEN DE OPLEDING TOT MISDIENAAR HEBBEN 

GEVOLGD. 

 

ZIJ KRIJGEN IN DE VAKANTIEPERIODE DE NODIGE TIJD OM ALLE KNEPEN VAN 

HET VAK ONDER DE KNIE TE KRIJGEN.  

IN DE VIERING VAN ZONDAG 25 SEPTEMBER ZULLEN ZIJ OFFICIEEL WORDEN 

AANGESTELD . 

WE NODIGEN JULLIE  HIEROP VAN HARTE UIT. 

EN OP ZATERDAG 24 SEPTEMBER  GAAN WE MET ALLE MISDIENAARS EEN DAG 

OP STAP. 

ONZE JAARLIJKSE MISDIENAARSDAG IS ZO GOED ALS 

HELEMAAL GEORGANISEERD. 

IN ONZE VOLGENDE NIEUWSBRIEF KRIJGEN JULLIE 

MEER DETAILS. 

MAAR NOTEER NU ALVAST DE DATUM IN JE AGENDA. 

WANT HIER MOET JE ALS MISDIENAAR ZEKER BIJ 

ZIJN!!!!! 

OOK DIT JAAR GAAN WE 

SAMEN OP TOCHT NAAR 

SCHERPENHEUVEL. 

OP ZATERDAG 

27 AUGUSTUS SLUITEN 

WE DE VAKANTIEMAAN-

DEN AF MET ONZE 

VOET/FIETSTOCHT. 

 

IN ONZE VOLGENDE 

NIEUWSBRIEF KRIJGEN 

JULLIE MEER CONCRETE 

INFORMATIE HIEROVER. 
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   GEBED VAN DE MAAND 

Gegroet Maria, 

vol genade 

Maria, vol genade 

Maria, vol genade 

Gegroet, gegroet heerser 

De heer zij met u 

Gezegend zijt Gij onder de vrouwen 

En gezegend 

Gezegend zij de vrucht van Uw schoot 

Van uw schoot, Jesus 

Gegroet Maria 

 

Gegroet Maria 

Moeder van God 

Bid voor ons, de zondaars 

Bid voor ons 

Bid, bid voor ons, de zondaars 

Nu en in het uur van de dood 

En in het uur van onze dood 

En in het uur van onze dood 

En in het uur van onze dood 

Gegroet Maria  

Ave Maria 

Gratia plena 

Maria, gratia plena 

Maria, gratia plena 

Ave, ave dominus 

Dominus tecum 

Benedicta tu in mulieribus 

Et benedictus 

Et benedictus fructus ventris 

Ventris tuae, Jesus. 

Ave Maria 

 

Ave Maria 

Mater Dei 

Ora pro nobis peccatoribus 

Ora pro nobis 

Ora, ora pro nobis peccatoribus 

Nunc et in hora mortis 

Et in hora mortis nostrae 

Et in hora mortis nostrae 

Et in hora mortis nostrae 

Ave Maria  

Dat dit een lied van alle tijden en alle generaties is bewijzen onderstaande twee links  

De eerste link is een vertaling van het lied door Andrea Bocelli.  

Via de tweede link kan je de versie van Beyoncé beluisteren. 

https://www.youtube.com/watch?v=pwp1CH5R-w4 

https://www.youtube.com/watch?v=ciQYH9711JM&index=1&list=RDciQYH9711JM 

MEIMAAND—MARIAMAAND 

IN DEZE NIEUWSBRIEF LATEN WE JE MEEGENIETEN VAN DE PRACHTIGE TEKST EN MELODIE VAN HET AVE MARIA 

https://www.youtube.com/watch?v=pwp1CH5R-w4C:/Users/rafso/Documents/Aangepaste%20Office-sjablonen
https://www.youtube.com/watch?v=ciQYH9711JM&index=1&list=RDciQYH9711JM


 

Parochienieuwsbrief  Onze-Lieve-Vrouw Herent mei ’16 Pagina  12 

      2016 juni 
        

wo 1     

        

do 2     

      
20u: Pastorale Raad// kalender opmaken 

2016/2017 

vr 3     

        

za 4     

      18u Slotfeest parochie 

zo 5     

        

ma 6     

        

di 7   
 Informatieavond inschrijving vormsel 

2017 (20 u. in de kerk) 

      20u: 2de doopvoorbereiding // pastorie 

wo 8     

      20u:parochieploeg//pastorie 

do 9     

        

vr 10     

        

za 11     

        

zo 12   9u: koffie 

      11u Kinedi 

ma 13     

        

di 14     

        

wo 15     

        

do 16     

        

vr 17     

        

za 18   14u: Doopviering // kerk 

        

zo 19     

        

ma 20     

        

di 21     

        

wo 22     

      20u:parochieploeg//pastorie 

do 23     

        

vr 24     

        

za 25     

        

zo 26     

      11u Herdenkingsviering 

ma 27     

        

di 28     

        

wo 29     

        

do 30     

        


