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XX Geen enkel land zond 
zo veel missionarissen 
naar Afrika als België
XX Afrikadag krijgt in heel 
wat parochies extra 
aandacht

Ilse VANDEVENNE
Elk	 jaar	 begin	 januari	 organiseert	
Missio	 de	 Afrikadag.	 Met	 die	 actie	
drukt	 de	 organisatie	 haar	 solida-
riteit	 met	 de	 christelijke	 gemeen-
schappen	in	Centraal-Afrika	uit.	De	
Afrikadag	 heeft	 aandacht	 voor	 de	
verbondenheid	 en	 solidariteit	 tus-
sen	de	Belgische	Kerk	en	die	van	de	
Democratische	 Republiek	 Congo,	
Rwanda	en	Burundi.

Geen	enkel	land	heeft	zo	veel	mis-
sionarissen	 naar	 Afrika	 gezonden	
als	 België.	 Daardoor	 zijn	 heel	 wat	
kerkgemeenschappen	 ontstaan.	
Die	 brengen	 niet	 enkel	 de	 Blijde	
Boodschap	 maar	 maken	 die	 bood-
schap	 ook	 tastbaar	 door	 een	 maat-
schappelijk	 engagement.	 Vroeger	
hadden	 onze	 missionarissen	 daar-
bij	 een	 leidende	 rol.	 Tegenwoor-
dig	 gaat	 het	 om	 een	 begeleidende	
rol,	want	de	plaatselijke	bevolking	
neemt	meer	en	meer	taken	op	zich.	
Ze	 verkondigen	 het	 evangelie,	 ze	
ondersteunen	gemeenschappen	en	
stellen	zich	dienstbaar	op	voor	wie	
het	 nodig	 heeft.	 Maar	 jammer	 ge-
noeg	heeft	de	Afrikaanse	bevolking	
een	gebrek	aan	middelen	om	al	dat	
werk	goed	te	kunnen	doen.	Missio	
wil	 die	 gemeenschappen	 dan	 ook	

steunen	 en	 doet	 dat	 in	 samenwer-
king	met	de	Belgische	Kerk.

Op	 zondag	 6	 januari	 wordt	 er	 in	
alle	 kerken	 en	 openbare	 kapellen	
in	 het	 aartsbisdom	 een	 bijzonde-
re	 collecte	 gehouden.	 Het	 ingeza-
melde	geld	wordt	verdeeld	over	de	
kerkgemeenschappen	 in	 Congo,	

Burundi	 en	 Rwanda.	 De	 bisschop-
pen	 in	 die	 landen	 leggen	 zelf	 hun	
prioriteiten	en	bepalen	naar	welke	
projecten	 het	 geld	 gaat.	 Voorbeel-
den	van	zulke	projecten	zijn	onder	
andere	 de	 vorming	 van	 catechis-
ten,	 het	 vertalen	 en	 drukken	 van	
Bijbels	 in	 de	 lokale	 taal,	 maar	 ook	

het	 functioneren	 van	 de	 bisschop-
penconferenties.	 De	 bisschoppen	
in	die	landen	ontvangen	geen	loon,	
noch	staatssubsidie.	Vandaar	dat	de	
gelden	 van	 deze	 collecte	 dan	 ook	
gebruikt	 kunnen	 worden	 om	 de	
werking	van	de	bisschoppenconfe-
renties	in	die	landen	te	garanderen.

In	 heel	 wat	 parochies	 en	 paro-
chiefederaties	 van	 het	 aartsbis-
dom	 wordt	 een	 Afrikadag	 geor-
ganiseerd.	 Op	 sommige	 plaatsen	
wordt	 de	 eucharistieviering	 zelfs	
opgeluisterd	 door	 een	 Afrikaans	
koor,	 gevolgd	 door	 een	 ontmoe-
ting	 met	 Afrikaanse	 hapjes.	 Op	
andere	 plaatsen	 wordt	 een	 pries-
terstudent	die	in	Leuven	studeert,	
uitgenodigd	 om	 in	 de	 viering	 te	
concelebreren	 en	 te	 getuigen	 over	
de	Kerk	in	Afrika.	

Film
Jaarlijks	 wordt	 ook	 het	 Afrika	
Filmfestival	 georganiseerd,	 met	
vertoningen	 in	 Leuven	 en	 Lou-
vain-la-Neuve.	Sinds	vorig	jaar	is	
Missio	 een	 samenwerking	 aan-
gegaan	 met	 de	 organisatoren.	
Het	Afrika	Filmfestival	vindt	dit-
maal	plaats	van	15	tot	30	maart.	In	
de	 eerste	 week	 kun	 je	 in	 Cinema	
Zed,	Naamsestraat	 in	Leuven,	te-
recht	voor	de	film	Paljas,	een	film	
over	racisme,	vergeving	en	veran-
dering.	Aansluitend	volgt	een	le-
zing	over	de	film.

Wie	 de	 mensen	 in	 Centraal-
Afrika	de	kans	wil	geven	hun	toe-
komst	in	eigen	handen	te	nemen,	
kan	een	vrije	bijdrage	storten	op	
de	bankrekening	BE19	0000	0421	
1012	 van	 Missio	 vzw,	 Vorstlaan	
199,	1160	Brussel,	met	de	mede-
deling	 ‘212	 Afrikadag’.	 Voor	 de-
ze	 stortingen	 is	 geen	 fiscaal	 at-
test	verkrijgbaar.

Info: Missio vzw, Vorstlaan 199, 
1160 Brussel, 02 679 06 30, 
mechelen@missio.be, www.missio.be.

De Pelgrim
7 tot 28 januari

Stilte	 en	 gebed	 zijn	 deugddoend	
voor	 al	 wie	 in	 de	 pastoraal	 actief	
is.	Het	zou	ideaal	zijn	mocht	men	
wekelijks	een	dag	kunnen	vrijma-
ken	voor	stilte	en	gebed.	Het	ont-
haalcentrum	 De	 Pelgrim,	 vlakbij	
de	 Onze-Lieve-Vrouwebasiliek	 in	
Scherpenheuvel,	biedt	elke	maan-
dag	de	kans	om	even	op	adem	en	
tot	 rust	 en	 gebed	 te	 komen.	 Het	
centrum	 beschikt	 daartoe	 onder	
meer	 over	 een	 stemmige	 kapel.	
Men	 kan	 ook	 een	 meditatieve	
wandeling	 maken	 of	 de	 rozen-
kransweg	 gaan.	 In	 de	 komende	
weken	 staan	 7,	 14,	 21	 en	 28	 janu-
ari	gepland	als	‘stille	maandagen’,	
telkens	 vanaf	 9	 uur.	 Nog	 in	 De	
Pelgrim	begeleidt	Ria	Grommen,	
docent	 aan	 het	 Hoger	 Instituut	
voor	 Gezinswetenschappen	 van	
de	KU	Leuven,	op	woensdag	9	ja-
nuari	vanaf	14	uur	een	midweek-
dag	 met	 als	 thema:	 De kunst van 
het kiezen.	Deelname	kost	5	euro.
Info en inschrijving: De Pelgrim, Isabellaplein 
15 A, 3270 Scherpenheuvel, 013 35 56 40, 
onthaalcentrum@scherpenheuvel.be.

Aartsbisschop
11 tot 21 januari

Van	vrijdagavond	11	tot	maandag	
21	 januari	 brengt	 aartsbisschop	
André-Jozef	 Léonard	 een	 pasto-
raal	bezoek	aan	het	dekenaat	Vil-
voorde.	In	2010	begon	hij	aan	een	
reeks	 van	 meerdaagse	 bezoeken	

aan	de	dekenaten	in	het	aartsbis-
dom.	 Na	 de	 vier	 Brusselse	 deke-
naten	en	negen	dekenaten	in	het	
vicariaat	 Vlaams-Brabant	 en	 Me-
chelen	kwamen	dit	jaar	al	enkele	
van	 de	 resterende	 dekenaten	 van	
laatst	 genoemd	 vicariaat	 aan	 de	
beurt.	In	november	bezocht	mon-
seigneur	 Léonard	 zo	Aarschot	 en	
Lennik,	 in	 december	 Overijse.	
Vilvoorde	 is	 het	 laatste	 dekenaat	
van	het	vicariaat	Vlaams-Brabant	
en	 Mechelen	 dat	 de	 bisschop	 dit	
werkjaar	 bezoekt.	 De	 geplande	
bezoeken	 aan	 de	 dekenaten	 Asse	
en	Londerzeel	worden	uitgesteld	
tot	 het	 werkjaar	 2013-2014.	 Tij-
dens	zijn	pastorale	bezoeken	ont-
moet	de	aartsbisschop	telkens	ge-
durende	een	tiental	dagen	diverse	
medewerkers	en	gelovigen	uit	het	
betrokken	dekenaat.

Bijbelreeks
14 januari tot 21 februari

In	het	Oude	Testament	staan	een	
aantal	 wijsheidsboeken	 of	 poë-
tische	 boeken.	 Die	 geschriften	
bevatten	 vragen	 van	 zoekende	
mensen.	Waarom	zijn	wij	op	aar-
de?	 Hoe	 kunnen	 we	 er	 het	 beste	
van	 maken?	 Waarom	 loopt	 het	
al	wel	eens	de	foute	kant	op?	Die	
wijsheidsliteratuur	 van	 Israël	 is	
doorheen	 de	 eeuwen	 voor	 velen	
een	 blijvende	 bron	 van	 inspira-
tie	 geworden.	 In	 een	 vijfdelige	
Bijbelreeks	 in	 de	 Oude	 Abdij	 in	
Kortenberg	houdt	Luc	Devisscher	
drie	 wijsheidsgeschriften	 onder	

de	 leeslamp:	 Psalmen, Wijsheid en 
Wijsheid van Jezus Sirach.	 Op	 de	
maandagen	 14,	 21	 en	 28	 januari,	
maandag	 4	 en	 donderdag	 21	 fe-
bruari,	 telkens	 van	 20	 tot	 22.15	
uur.	 Deelname	 kost	 7	 euro	 per	
sessie.
Info en inschrijving: Oude Abdij, Abdijdreef 
22, 3070 Kortenberg, 02 757 20 22, 
inschrijvingen@oudeabdijkortenberg.be, 
www.oudeabdijkortenberg.be.

Kerkmuziek
15 januari

In	de	abdij	van	Averbode	heeft	op	
dinsdag	15	januari	van	14	tot	16.30	
uur	 een	 studienamiddag	 over	
kerkmuziek	 plaats.	 Onder	 bege-
leiding	 van	 norbertijn	 Jos	 Bielen	
kunnen	 priesters,	 diakens,	 paro-
chieverantwoordelijken,	 koordi-
rigenten,	 organisten	 en	 koorle-
den	 er	 stilstaan	 bij	 de	 muzikale	
mogelijkheden	 voor	 de	 gewone	
zondagen	in	de	tijd	door	het	jaar.
Info en inschrijving: Abdij Averbode, Abdij-
straat 1, 3271 Averbode, 013 78 04 38, 
bezinningscentrum@abdijaverbode.be, 
www.onthaal-abdijaverbode.be.

UDL
15 tot 29 januari

De	 Hogeschool-Universiteit	
Brussel	 (HUB)	 organiseert	 jaar-
lijks	 de	 Universitaire	 Dinsdag	
Lezingen	 (UDL).	 De	 lezingen,	
telkens	 op	 dinsdagnamiddag,	
zijn	een	hoogstaand	aanbod	voor	

senioren	en	andere	belangstellen-
den	 die	 hun	 wetenschappelijke	
horizon	 willen	 verruimen.	 Het	
initiatief	 wordt	 gedragen	 door	
eigen	 academici	 en	 diverse	 gast-
sprekers.	 Hierna	 een	 overzicht	
van	 de	 eerstvolgende	 sessies.	 Op	
15	januari	spreekt	professor	eme-
ritus	 Marc	 Van	 den	 Wijngaert	
over:	De oprichting van de burgerlijke 
natiestaat België in 1830.	Hans	Knol	
ten	Bensel	geeft	op	22	januari	een	
lezing	 getiteld:	 De financiële crisis 
uitgelegd: ontstaan, verspreiding en 
gevolgen voor Europa.	 Professor	 A.	
Van	 de	 Velde	 belicht	 op	 29	 janu-
ari	De wetenschap en politiek van het 
geluk.	De	lezingen	vinden	telkens	
plaats	 om	 14.15	 uur	 in	 de	 HUB-
Campus	 Brussel	 (Erasmusge-
bouw),	 Warmoesberg	 15	 in	 Brus-
sel,	 vlakbij	 het	 Centraal	 Station.	
Deelname	 kost	 5	 euro	 per	 lezing	
of	4	euro	voor	55-plussers	en	hou-
ders	 van	 een	 Actiefkaart	 Senio-
rencentrum.
Info: Willy Haelewyn, 016 25 06 35, 
haelewyn.willy@skynet.be, 
www.hubrussel.be/gpv.

Kerk in Nood
20 januari

Naar	 jaarlijkse	 gewoonte	 her-
denkt	 Kerk	 in	 Nood	 in	 januari	
haar	 stichter,	 pater	 Werenfried	
van	 Straaten.	 Deze	 norbertijn	
werd	 honderd	 jaar	 geleden	 ge-
boren	 in	 Mijdrecht,	 Nederland.	
Dat	 wordt	 op	 zondag	 20	 januari	
gevierd	 met	 een	 eucharistie	 om	

10.30	 uur	 in	 de	 Sint-Jozefskerk,	
Bogaardenstraat	72	in	Leuven.	Na	
de	 maaltijd	 licht	 Dirk	 De	 Gendt,	
deken	 van	 Leuven	 en	 voorzitter	
ad	 interim	 van	 Kerk	 in	 Nood,	 de	
huidige	werking	van	de	organisa-
tie	toe.	Vervolgens	gaat	directeur	
Uma	 Wijnants	 dieper	 in	 op	 wat	
Kerk	 in	 Nood	 doet	 dankzij	 haar	
weldoeners.	Deelname	aan	de	he-
le	dag	kost	30	euro.
Info en inschrijving (vóór 10 januari): 
Kerk in Nood | Oostpriesterhulp vzw, 
016 39 50 50, www.kerkinnood.be. 

Afrikadag als teken van verbondenheid
Met	de	jaarlijkse	geldinzameling	in	de	kerken	en	openbare	kapellen	van	het	aartsbisdom	steunen	Missio	en	de	
Belgische	Kerk	tal	van	noodlijdende	geloofsgemeenschappen	in	Centraal-Afrika

De bisschoppen van de ondersteunde Afrikaanse geloofsgemeenschappen bepalen zelf naar welke 
projecten het ingezamelde geld gaat.  ©	Hans	Medart

‘Spekpater’ Werenfried van 
Straaten.  ©KIN	

Deze rubriek biedt maar een 
beperkt e greep uit de activiteiten 
die in het aartsbisdom Mechelen- 
Brussel worden aangeboden. 
Een ruimer aanbod is te vinden 
op de website www.kerknet.be 
(kies ‘aartsbisdom’ en vervolgens 
‘kalender’).
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In beeld
Zie ze bezig, deze goedgemuts-
te zusters annunciaten van het 
Heilig-Hartinstituut in Hever-
lee. Naarstig piepkleine muts-
jes breiend. Zo droegen zij hun 
steentje – of beter: hun mutsje 
– bij aan de Goedgemutste brei-
campagne 2012. De Mechelse fir-
ma Innocent Drinks maakt 
smoothies. Dat zijn drankjes 
die enkel uit fruit en vers ge-
perst sap bestaan. Samen met 
Welzijnszorg wil dit bedrijf 
voor het tweede jaar op rij een 
halt toeroepen aan armoede en 
sociale uitsluiting. Gedurende 
heel de maand januari krijgen 
de smoothies in de winkelrek-
ken van Delhaize allemaal een 
wollen mutsje aangemeten. Ve-
le honderden daarvan gebreid 
door deze zusters uit Hever-
lee én door nog zo veel andere, 
even breilustige vrijwilligers 
elders. Per verkocht gemutst 
drankje, gaat 0,25 euro naar 
Welzijnszorg. Hiermee onder-
steunt de organisatie honderd-
vijftig projecten die in Vlaan-
deren en Brussel strijden tegen 
armoede. Simpel en geniaal te-
gelijk.	(hm) 

©	Frie	Dumont

XX Oud-deken van Brussel 
lanceerde talrijke 
nieuwe initiatieven in de 
grootstad
XX Als priester hield hij 
van een verzorgde 
liturgie en stimuleerde 
daarom onder meer de 
orgelcultuur

Th. C. MADDER
Het	 gebeurde	 in	 Brussel	 op	 za-
terdagmorgen	 1	 december.	 Meer	
dan	 achthonderd	 mensen	 vul-
den	 de	 Sint-Michiels-	 en	 Sint-
Goedelekathedraal.	 Kardinaal	
Danneels	 concelebreerde	 er	
met	 een	 honderdjarige	 pries-
ter,	 vier	 andere	 bisschoppen	 en	
een	 schare	 priesters	 uit	 Brussel.	
De	 eeuweling	 was	 monseigneur	
Bernard	 Vanden	 Berghe.	 De	 ka-
thedraal	was	jarenlang	zijn	thuis	
geweest.	„Ik	mag	haar	wel	uw	ka-
thedraal	 noemen”,	 zei	 de	 kardi-
naal	in	zijn	homilie.	„U	hebt	de-
ze	 eeuwenoude	 dame	 jarenlang	
gediend.”

Een	 opsomming	 maken	 van	 al	
het	goede	dat	monseigneur	Van-
den	Berghe	voor	Brussel	en	voor	
het	aartsbisdom	heeft	betekend,	
noemde	 de	 kardinaal	 onbegon-
nen	werk.	En	dat	is	zo.	Zelfs	wie	
hem	 jarenlang	 heeft	 meege-
maakt,	 raakt	 soms	 de	 tel	 kwijt	
bij	al	de	functies	die	de	jubilaris	
heeft	vervuld.	Als	priester	was	hij	
een	 vroeggeboorte.	 Bij	 zijn	 wij-
ding	 was	 hij	 amper	 drieëntwin-
tig	 jaar.	 Vier	 jaar	 later	 krijgt	 hij	
de	 opdracht	 in	 Ganshoren	 een	

college	 op	 te	 richten.	 Naast	 zijn	
college	 verrijst	 stilaan	 de	 basi-
liek	van	Koekelberg,	waar	hij	la-
ter	pastoor-deken	wordt.	In	1958,	
het	 jaar	 van	 de	 Wereldtentoon-
stelling,	 krijgt	 hij	 ook	 nog	 een	
verantwoordelijkheid	 voor	 het	
paviljoen	 van	 het	Vaticaan,	Civi-
tas	Dei.	En	in	1963	combineert	hij	
zijn	 functie	 van	 deken	 met	 die	
van	adjunct	van	de	vicaris-gene-
raal	 voor	 Brussel.	 Zijn	 bevoegd-
heid	 is	 de	 Nederlandstalige	 pas-
toraal,	 die	 hij	 stilaan	 een	 eigen	
gelaat	 moet	 geven.	 Kanunnik	
Raymond	Van	Schoubroeck,	met	
wie	hij	jarenlang	heeft	samenge-
werkt,	noemt	hem	in	een	artikel	
in	het	maandblad	Pastoralia	‘een	
herder	 op	 de	 maat	 van	 Brussel’	
en	‘de	perfect	tweetalige	pastoor	
met	 aandacht	 voor	 de	 culturele	
achtergronden	van	zowel	de	Ne-
derlandstalige,	als	de	Franstalige	
pastoraal’.

Deken	 Vanden	 Berghe	 dacht	 op	
het	niveau	van	een	grootstad.	Hij	
besefte	dat	daar	de	toekomst	van	
de	 Kerk	 gemaakt	 wordt.	 Daarom	
stimuleerde	 hij	 nieuwe	 initiatie-
ven	 als	 Christelijk	 Dienstbetoon	
in	 Toerisme	 en	 Brussel	 Onthaal/
Open	Deur	–	een	huis	waar	ieder-
een	 een	 luisterend	 oor	 kan	 vin-
den.	 Dit	 geesteskind	 koestert	 hij	
nog	 elke	 dag	 en	 het	 was	 zijn	 vu-

rigste	wens	dat	elk	geschenk	een	
gift	aan	dat	huis	zou	zijn.

Bij	dat	alles	was	en	is	de	jubila-
ris	op	de	eerste	plaats	priester.	De	
liturgie	was	zijn	grote	liefde.	Die	
uitte	zich	niet	enkel	in	zijn	voor-
gaan	 en	 in	 zijn	 verzorgde	 homi-
lieën,	maar	ook	in	zijn	jarenlang	
volgehouden	voorzitterschap	van	
de	 Liturgische	 Congressen	 en	 in	
zijn	inzet	voor	de	restauratie	van	
de	 kathedraal.	 Zijn	 zorg	 van	 een	
goede	liturgie	bracht	hem	er	ook	
toe	de	orgelcultuur	te	stimuleren.	
Voormalig	kathedraalorganist	Jo-
zef	Sluys	bedankte	hem	tijdens	de	
viering	door	een	stuk	te	spelen	op	
het	 koororgel	 dat	 monseigneur	
liet	bouwen:	Allein zu dir, Herr Jesu 
Christ	van	Johann	Pachelbel.

Haast	 iedereen	 noemt	 hem	
‘Monseigneur’,	 maar	 voor	 ve-
len	 heeft	 dat	 niets	 plechtigs.	 Het	
klinkt	alsof	het	zijn	voornaam	is.	
Zijn	 soms	 strenge	 uiterlijk	 ver-
bergt	een	man	met	een	groot	hart,	
schrijft	van	Schoubroek.	Ten	slot-
te,	 maar	 zeker	 niet	 in	 het	 minst,	
is	 hij	 ook	 een	 echt	 familiemens.	
Dat	 bleek	 bij	 de	 hartelijke	 hulde	
die	hem	door	een	hele	groep	kin-
deren	van	neven	en	nichten	werd	
gebracht.	Aan	het	orgel	zat	een	fa-
milielid:	Peter	De	Waele,	organist	
van	 de	 Onze-Lieve-Vrouwekerk	
in	 Vilvoorde.	 De	 sterke	 familie-
band	klonk	ook	door	in	het	dank-
woord	 van	 de	 eeuweling	 na	 de	
viering.	 Hij	 dankte	 speciaal	 zijn	
broer-priester	die	een	paar	weken	
eerder	 op	 zesennegentigjarige	
leeftijd	overleden	was	en	in	wiens	
uitvaart	 hij	 zelf	 was	 voorgegaan.	
„Het	 doet	 me	 veel	 pijn	 u	 hier	 te	
moeten	 missen”,	 besloot	 hij	 voor	
een	 daverend	 applaus	 de	 gewel-
ven	deed	zinderen.

Een herder op maat van Brussel
Meer	dan	achthonderd	vrienden	brachten	in	‘zijn	kathedraal’	hulde	aan	de	honderdjarige	priester	en	eredeken	
van	Sint-Michiel	en	Sint-Goedele	in	Brussel,	monseigneur	Bernard	Vanden Berghe

De dagelijkse eucharistie is voor monseigneur Vanden Berghe 
altijd de bron van zijn pastorale inzet.  ©	Koen	Cauberghs
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