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Omringd door een zevental pries-
ters, waaronder twee van zijn
opvolgers als deken van de kathe-
draal, vierde monseigneur Ber-
nard Vanden Berghe op dinsdag 15
juni  zijn vijfenzeventigjarig
priesterjubileum. Dit gebeurde
tijdens een geconcelebreerde
eucharistieviering met mgr. Jozef
De Kesel, oud-hulpbisschop van
Brussel, in de kerk van Onze-Lie-
ve-Vrouw ter Finisterrae in de
Nieuwstraat te Brussel. Het was
de jubilaris zelf die de wens had
geuit er op voorhand niet veel
ruchtbaarheid aan te geven.

Bernard Vanden Berghe werd al
vrij jong, op de leeftijd van 23 jaar,
priester gewijd. Hij was enkele
jaren leraar in het Sint-Pieterscol-
lege te Leuven en werd dan
gevraagd om een college op te
richten in Ganshoren. Na een aan-
tal jaren directeurschap aldaar
werd hij rector van de Heilig-
Hartbasiliek te Koekelberg die hij
verder hielp voltooien. Na het
Tweede Vaticaanse Concilie en de
invoering van de volkstaal in de
liturgie werd hij door kardinaal

Suenens tot een hogere verant-
woordelijkheid geroepen: ad-
junct van de vicaris-generaal voor
Brussel met de speciale verant-
woordelijkheid voor de uitbouw
van de autonome Nederlandstali-
ge pastoraal te Brussel. Velen zijn
hem tot op heden dankbaar voor
het enorme werk dat hij op dat
gebied heeft verricht.

Ondertussen was hij ook deken
geworden van de Sint-Michiels-
en Sint-Goedelekathedraal en
heeft hij de restauratie van dit
indrukwekkende monument van
de Brabantse gotiek mogen bege-
leiden. In zijn functie als deken
heeft hij vele initiatieven geno-
men zoals de oprichting van Open
Deur/Brussel Onthaal, een cen-
trum waar mensen worden
beluisterd in hun religieuze en
sociale noden, pastoraal in toeris-
me, en hoogwaardige liturgische
vieringen met koren uit binnen-
en buitenland in de kathedraal.
Met tachtig ging hij met pensioen
in de kathedraal maar lange tijd
bleef hij nog actief in de verschil-
lende initiatieven die hij had
genomen en die hij nog altijd met
belangstelling blijft volgen. Velen

vinden bij tijd en wijle in hem een
wijze raadgever.

Wijs en menselijk
In het begin van zijn homilie ver-
telde mgr. De Kesel dat hij lang
heeft gezocht om een priester te
vinden met even veel jaren dienst,
maar dat hij er geen enkele had
gevonden. Hoewel vele collega’s
hem zijn ontvallen blijft de jubila-
ris nog altijd gelukkig en dank-
baar voor elke dag die hem
geschonken wordt.

De rol van de priester is zelf een
leerling van Christus te zijn in
dienst van alle andere leerlingen
van Christus en van zijn Kerk, zei
monseigneur De Kesel. En hij
besloot aldus: ‘Monseigneur, bes-
te Bernard, dat ben je geweest
gedurende zo lange tijd: leerling
van Jezus, een priester ten dienste
van andere leerlingen. Je hebt veel
betekend voor de kerk van Brussel
en van ons bisdom. Je hebt dat
gedaan in een heel belangrijke
periode … die van het Concilie. De
kerk had toen mensen nodig die
open waren maar toch niet stuur-
loos; die durfden ingaan op de
nieuwe uitdagingen… die veelei-

send konden zijn als het moest
maar altijd met wijsheid en
bezield met menselijkheid. Je
hebt het gedaan met groot gezag
en grote bekwaamheid. Daarom

zijn we u vandaag zo erkentelijk.’
Woorden waarbij zeer velen in
Brussel zich graag aansluiten.
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Van maandag 14 juni tot dinsdag
15 juni kwamen de verantwoorde-
lijke pastores voor de Brusselse
pastorale eenheden bijeen voor
een tweedaagse in Kortenberg,
samen met de dekens van Brussel
en bisschoppelijke vicaris Her-
man Cosijns. Het thema van deze
sessie was ‘hoe missionair in het
leven staan als pastorale eenheid?’
Zijn wij als Kerk ‘zout der aarde’
en ‘licht van de wereld’?

Vertrekkende van de huidige
kerksituatie als kans en uitdaging
maakte inleider Jan Dumon enke-
le kritische bedenkingen. Kerk-
zijn is geen beheren van een ker-
kelijk territorium, wel het
verzamelen van mensen rond een
gebeuren dat ons overkomt. Wij

dienen zinvol en pertinent zicht-
baar te zijn. Komen mensen thuis
in een leven onder de hoede van
God? Hoe expliciet verkondigen?
Hoe is onze aanwezigheid bij de
zinsvragen van mensen en bij
groepen die streven naar meer
rechtvaardigheid en vrede?
Dumon had het voornamelijk
over de geest en de ingesteldheid
die kerkleiders best hebben en
onderlijnde het belang van de ver-
antwoording en verwoording van
geloven. Mensen dienen daartoe
toegerust worden en informele
ontmoetingen zijn hierbij
belangrijk.

Maandagavond kwamen Paul De
Sadeleer van de pastorale eenheid
Emmaüs (Sint-Jans-Molenbeek)

en Paul Delva uit Woluwe naar de
tweedaagse om vanuit eigen
inzichten en ervaringen te getui-
gen wat een ‘goede plaatselijke
kerkgemeenschap’ kan zijn. Dins-
dagvoormiddag noemden Jan
Claes, Marcel Cloet en Tony Frison
de prioriteiten die ze mee zouden
nemen uit hetgeen tot dan toe
werd gezegd en waagden zij zich
aan een voorzet van keuzes die ze
van daaruit voorstaan. In
gespreksgroepen konden de ver-
antwoordelijken verder reageren
op de inbreng van eenieder en aan
elkaar vertellen wat hun plannen
en prioriteiten zijn. De tweedaag-
se werd afgerond door bisschop-
pelijk vicaris Herman Cosijns.

Johan Dobbelaere

Zout der aarde, licht der wereld

De Brusselse verantwoordelijken voor de pastorale eenheden

Op zaterdag 10 juli kunt u om
16.30 uur tijdens de eucharistie in
de Onze-Lieve-Vrouw ter Finister-
raekerk luisteren naar ‘The Cat-
hedral Singers of Oxford’ onder
leiding van John Padley. Ze bren-

gen de Mass for four voices van
William Byrd, werken van
Duruflé en Messiaen en samen-
zang. Na de viering is er een recep-
tie in de parochiezaal.

Het hoogfeest van de Martelaren
van Gorcum wordt gevierd op
zondag 11 juli tijdens de vieringen
in de Finisterraekerk (9 uur) en de
Sint-Niklaaskerk (16 uur).

Cathedral Singers

Redactie: Koen Cauberghs, Vlasfabriekstraat 14 bus 18, 1060 Brussel, tel. / fax 02 533 29 33, kerkenleven.brussel@kerknet.be

Het orgel van de Onze-Lieve-
Vrouwekerk te Laken is vergelijk-
baar met het orgel van de Heilige
Clothilde te Parijs, waarop Cezar
Frank zijn werken componeerde
en speelde. Vele Nederlandse,
Engelse, Franse en zelfs Japanse
artiesten komen naar hier om de
romantische muziek, in het bij-
zonder de werken van Cezar
Franck en diens leerlingen –
onder andere Olivier Messiaen –
te registreren. Dit unieke orgel
verrukt menig liefhebber tijdens
het jaarlijkse zomerfestival.

Alle zondagen van 4 juli tot 29
augustus van 15.30u. tot 16.30u. is
er een gratis concert.

4 juli: 
Johan Moreau
11 juli: 
Kristien Heirman
18 juli: 
Christian Vaillant
25 juli: 
Kristiaan Seynhave
1 augustus: 
Marielle Stommen

Zomerorgelfestival
te Laken

• Dinsdag 7 juli om 20 uur: 
Xavier Deprez (Brussel). Werken
van J.S. Bach en J. Jongen.

• Dinsdag 13 juli om 20 uur: 
Frédéric Blanc (Frankrijk – Parijs).
Werken van J.S. Bach, D. Buxtehu-
de, M. Dupré en Ch.-M. Widor.

• Maandag 19 juli om 20 uur: 
Tineke Van Ingelgem, sopraan
(België – Aalst) en Kristiaan Van
Ingelgem, orgel (België – Aalst).
Werken van F. Peeters, G. Litaize, J.
Jongen, L. Vierne en K. Van Ingel-
gem.

• Dinsdag 27 juli om 20 uur: 
Jonathan Dimmock (San Francis-
co – USA). Werken van J.S. Bach, C.
Saint-Saens, J. Pieterszoon Sweel-
inck, A. Copland.

• Dinsdag 3 augustus 
om 20 uur: 
Serge Schoonbroodt (België -
Luik). Werken van J.S. Bach, N. de
Grigny, J.Pieterszoon Sweelinck,
H. Schoonbroodt, D. Buxtehude,
….

Brusselse
Kathedraalconcerten 


