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Basiliek Halle
14 juni

In november 2012 sloot de Sint-
Martinusbasiliek in Halle de 
deuren voor een ingrijpende re-
novatie en restauratie van het in-
terieur. Dat was de tiende en laat-
ste fase van een restauratie die in 
totaal zestien jaar duurde. Vorige 
maand werden de werkzaamhe-
den voltooid en ging de basiliek 
weer open voor kerkgangers, 
bedevaarders en bezoekers. Zon-
dag 14 juni om 9.45 uur vindt de 
plechtige liturgische heropening 
van de basiliek plaats. In die vie-
ring gaat mgr. Albert Houssiau 
voor. Deze geboren Hallenaar 
was bisschop van Luik van 1986 
tot 2001. En meteen kijkt Halle 
al vooruit, want 2017 zal er he-
lemaal in het teken staan van de 
festiviteiten naar aanleiding van 
‘Halle 750 jaar bedevaartstad’.

Mystiek
17 juni

In samenwerking met het Da-
vidsfonds organiseert de Stu-

diegroep Rijn- en Nederlandse 
Mystiek in Tienen jaarlijks een 
lezingenreeks over mystieke 
tradities. De laatste sessie van 
dit werkjaar heeft plaats op 
woensdag 17 juni. Kees Sche-
pers spreekt er over Eckhart, van 
14.30 tot 16.30 uur in het lokaal 
dienstencentrum Sint-Alexius, 
Veldbornstraat 26 in Tienen. 
Deelname kost 10 euro.
Info en inschrijving: Kathleen Meyers, 
016 81 62 81.

Andante
26 juni

Het gemengde koor Andante 
uit Perk heeft een achtdaagse 
reis naar Rusland achter de 
rug. De koorleden bezochten 
er onder meer de stad Sergiev 
Posad, waar zich het grootste 
klooster van  Rusland bevindt. 
Ook Moskou met zijn prachtige 
kathedralen en het Drievuldig-
heidsklooster van de heilige 
Sergius lieten een diepe indruk 
na. In Konakovo nam Andante 
deel aan een driedaags interna-
tionaal koorfestival. Deze reis 

heeft de sinds 2002 bestaande 
vriendschapsband tussen het 
Perkse koor en zijn Russische 
vrienden uit Konakovo nog aan-
zienlijk verstevigd. Op vrijdag 
26 juni om 20 uur presenteert 
Andante in de parochiezaal van 
Perk een programma met onder 
meer een foto- en filmreportage 
over de reis en een optreden van 
de Russische muziekgroep Zo-
lotoj Plyos. Andante zelf treedt 
aan met Russische liederen. De 
toegang is gratis. Om praktische 
redenen vooraf inschrijven met 
vermelding van het aantal per-
sonen.
Info en inschrijving: Andante, 02 751 31 71, 
jan@andante-perk.be. 

Abdijvakantie
5 tot 10 juli

De norbertijnengemeenschap 
van Averbode geeft jongeren 
van 12 tot 25 jaar de kans om een 
week mee te leven in de abdij. 
Van zondag 5 tot vrijdag 10 juli 
krijgen ze er een mix gepresen-
teerd van samenzijn met leef-
tijdgenoten, muziek, natuur, 

sport, gebed en bezinning. Ont-
dek de Bijbel luidt het thema van 
deze abdijvakantie. Of je nu 
helemaal niet vertrouwd bent 
met Bijbelverhalen of er net al 
behoorlijk wat van weet, voor 
ieder is er gelegenheid om een 
en ander te ontdekken. Som-
mige activiteiten worden in 
kleine groepen gedaan, andere 
gezamenlijk. Deelname kost 125 
euro, alles inbegrepen.
Info en inschrijving: Bezinningscentrum, 
Abdijstraat 1, 3271 Averbode, 013 78 04 38, 
bezinningscentrum@abdijaverbode.be, 
www.onthaal-abdijaverbode.be.

Zomerabdij
13 tot 17 juli

Elk jaar een week ora et labora (La-
tijn voor ‘bid en werk’) oftewel 
vertoeven in de heilzame wissel-
werking van bidden en werken. 
Een periode lang genoeg om 
het helende en onthaastende 
van de tijd te laten inwerken op 
lichaam en geest. Dat is wat de 
Oude Abdij in Kortenberg aan-
biedt tijdens een werkweek-bid-
week van maandag 13 tot vrijdag 

17 juli, telkens van 8.30 tot 16.30 
uur. Dagelijks staan drie gebeds-
momenten en twee werktijden 
op het programma. Centraal 
staat het bidden, want ook het 
werken probeert men al bid-
dend te doen. De avonden zijn 
vrij voor lectuur en meditatie. 
Het verblijf in de abdij is gratis. 
De bijdrage van de deelnemers 
zit in het klussen in en rond de 
abdij, en het bidden. De bijdrage 
van de abdij bestaat uit het aan-
bieden van de rustaccommoda-
tie en het versterkende eten. Be-
geleiders zijn Dirk Snackaert en 
Veerle Magnus.
Info en inschrijving: Oude Abdij Korten-
berg, Abdijdreef 22, 3070 Kortenberg, 02 
757 20 22, abdijkortenberg@skynet.be, 
www.oudeabdijkortenberg.be.

Th. C. Madder
Dinsdag 26 mei werd in Brussel 
de plechtige uitvaart gevierd van 
de oudste priester van het aarts-
bisdom: monseigneur Bernard 
Vanden Berghe. Begin december 
vorig jaar was hij 102 jaar gewor-
den. Volgens zijn laatste wens 
had de viering plaats in de ka-
thedraal waar hij zelf zesentwin-
tig jaar lang pastoor-deken was 
geweest. Tot zijn tachtigste! In 
zijn lange actieve leven heeft hij 
onder drie kardinaal-aartsbis-
schoppen gediend: Jozef-Ernest 
van Roey, Leo-Jozef Suenens en 
Godfried Danneels.

In de homilie, die kardinaal 
Danneels ten gevolge van ernsti-
ge verkeershinder niet zelf heeft 
kunnen uitspreken, noemde hij 
de overledene een „herder naar 
Gods hart, een vriendelijke en 
gastvrije man die ontelbare men-
sen welkom heeft geheten en 
ontvangen”.

Bernard Vanden Berghe werd 
op 1 december 1912 in Vilvoor-
de geboren en al op drieëntwin-
tigjarige leeftijd priester gewijd. 
Vier jaar later kreeg hij de op-
dracht om een college in Gansho-
ren op te richten. Toen vond hij 
zichzelf te jong, maar daar had 
kardinaal van Roey geen oren 
naar. Vanden Berghes leven 
stond in het teken van de plicht, 
zegt Kardinaal Danneels nu. Als 
hij een benoeming kreeg, stelde 
hij zich niet te veel vragen. Hij 
ging gewoon aan het werk. De 
toewijding en de grondigheid 
waarmee hij dat deed, maakten 
indruk en lieten sporen na. Zo 
spreken zijn oud-leerlingen tot 
op vandaag met lof over hem en 
velen zijn hun leven lang met 

hem bevriend gebleven.
Vriendschap en gastvrijheid 

vormden een rode draad in zijn 
leven. De mooiste was wellicht 
die met wijlen Gaston Huynen 
en Raymond Van Schoubroeck. 
In 1963 vertrouwde kardinaal 
Suenens hun de leiding van 

het vicariaat Brussel toe. Huy-
nen werd vicaris-generaal, Van 
Schoubroeck zijn adjunct voor 
de Franstalige pastoraal, Vanden 
Berghe voor de Nederlandstali-
ge. Als hecht team reden ze elke 
vrijdag samen naar de bisschops-
raad in Mechelen. ’s Maandags 

bespraken ze samen wat voor 
Brussel van toepassing was en op 
woensdagavond aten ze samen 
bij de vicaris-generaal. Zo gaven 
ze eendrachtig vorm aan de uit-
bouw van de taal- en cultuurei-
gen pastoralen binnen de ene 
kerk in Brussel.

Vanden Berghe had Brussel in 
zijn hart gesloten. Hij is altijd 
voor haar eigenheid opgekomen. 
Brussel is niet alleen belangrijk 
voor ons land maar voor heel Eu-
ropa, vond hij. „Ik wilde niet dat 
men het vanuit het platteland 
leidde”, zei hij me ooit.

Uitzonderlijke genade
Ondertussen was Vanden Berghe 
ook deken geworden van de Sint-
Michiels- en Sint-Goedelekathe-
draal. In die functie lag hij mede 
aan de basis van talrijke initia-
tieven zoals Open Deur/Brussel 
Onthaal, Christelijk Dienstbe-
toon in Toerisme, het Interker-
kelijke Comité Brussel, El Kali-
ma. Op zijn tachtig ging hij met 
pensioen maar hij bleef nog lang 
op tal van terreinen actief. Nieuw 
was zijn medewerking aan se-
niorenpastoraal en aan het pro-
gramma Herfstkleuren bij Radio 
Spes.

De bron van zijn leven waren 
de dagelijkse eucharistie en het 
getijdengebed. Een verzorg-
de liturgie was zijn grote liefde. 
Daartoe kreeg hij ruim de kans 
in de kathedraal, die hij van een 
somber gebouw tot een lichtend 
monument van de Brabantse go-
tiek heeft helpen herrijzen.

Tien jaar voor zijn dood schreef 
hij een lange afscheidsbrief 
waaruit enkele zinnen in de uit-
vaartliturgie werden voorgele-
zen. Daarin overheersen gevoe-
lens van dankbaarheid. „Ik heb 
het steeds gezegd en herhaal 
het graag: ik ben een gelukkige 
mens en priester geweest, en dat 
gedurende heel mijn leven. Dat 
is een uitzonderlijke genade. Ik 
dank de Heer.”

In memoriam monseigneur 
Bernard Vanden Berghe
‘Een herder naar Gods hart die ontelbare mensen welkom heeft geheten’

Mgr. Vanden Berghe: „Ik ben een gelukkige mens en priester geweest.”  © Familie Vanden Berghe

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
De meimaand was op vele 
plaatsen de Maria- en bede-
vaartmaand bij uitstek. Som-
migen verplaatsten zich met 
de bus naar een bedevaarts-
oord, anderen trokken met 
de fiets of te voet kilometers 
ver naar een plek waar pel-
grims vaak al eeuwen lang 
onthaald worden. Voor nog 
anderen was het vlakbij te 
doen, bij dat onopvallende 
maar met veel zorg onder-
houden en gekoesterde ka-
pelletje op de hoek van de 
straat of ergens halverwege 
die veldwegel net buiten het 
dorp. Iets hadden ze allemaal 
gemeen: allen gingen op weg 
om te bidden tot Maria, om 
met hun vreugde maar soms 
ook met zorgen en verdriet 
bij de Moeder van alle moe-
ders te vertoeven. Vragen, 
intenties, dankwoorden en 
gebeden: talrijk werden ze 
geformuleerd, nu eens luid-
op en gezamenlijk, dan weer 
in de stilte van het eigen hart. 
Het blijft een mooie traditie. 
(hm) 

© Gaston Pulinckx Zoutleeuw

XX Op de Missiodag 
worden tweeduizend 
vormelingen met hun 
begeleiders verwacht
XX Ontmoeting en 
getuigenis staan 
centraal tijdens dit 
evenement

Cindy JaNS
Jaar in jaar uit worden vele hon-
derden jongeren in het vicariaat 
Vlaams-Brabant en Mechelen 
voorbereid op het sacrament van 
het vormsel. De vele catechisten 
die met hen op weg gaan, kun-
nen getuigen dat dit niet altijd 
evident is. Bij het vormsel beves-
tigt de vormeling dat hij chris-
ten wil zijn. Maar wat betekent 
het om christen te zijn in 2015? 
Op de Missiodag – de jaarlijkse 
startdag voor catechese in het 
vicariaat – kunnen de twaalfja-
rigen proeven van wat het bete-
kent christen te zijn.

De Missiodag zal voor de twee-
de keer te gast zijn in Halle. 
Dubbel feest, nu ook de Sint-
Martinusbasiliek van Halle er 
klaar voor is. Nu de restaura-
tiewerken zijn afgerond, schit-
tert de basiliek weer in al haar 
pracht. Net zoals Onze-Lieve-
Vrouw van Halle, bij bedevaar-
ders beter bekend als de Zwarte 
Madonna.

Maria haar jawoord en haar 
dienstbaarheid zijn de inspira-
tie voor de Missiodag, met als 
toepasselijke titel: Tot uw dienst! 
Daarenboven roept paus Fran-
ciscus iedereen op om naar bui-

ten te komen en zich in te zetten 
voor de medemens.

De formule van de Missio-
dag heeft haar deugdelijkheid 
al meermaals bewezen en blijft 
daarom nagenoeg ongewijzigd. 
„Elke jongere krijgt, verspreid 
over de hele dag, vijf werkwin-
kels voorgeschoteld. Die bie-
den inspiratie om het eigen 
christelijk verhaal wat meer re-
liëf te geven”, vertelt Kristl Van 
Cleemput, medewerker bij het 
vicariaat en medeorganisator 
van de Missiodag. „Nauw aan-

sluitend bij het thema van dit 
jaar, zal een eerste werkwinkel 
zich specifiek richten op de di-
aconie – oftewel dienstbaarheid 
– die wezenlijk is voor christe-
nen. Deze is opgebouwd rond 
projecten en getuigenissen 
van mensen die zich inzetten 
voor een betere wereld, veraf of 
dichtbij.”

Elke groep mag zeker ook naar 
een geloofsgetuigenis luiste-
ren. De vormelingen worden 
uitgedaagd om mee te doen en 
nieuwe dingen te beleven. „Tij-

dens de zangsessie met muzika-
le norbertijn Jos Bielen, wordt 
hen gevraagd vol vreugde mee 
te zingen. Telkens weer een bij-
zonder leuk moment”, aldus 
Van Cleemput. „Ook mgr. Le-
on Lemmens, de hulpbisschop 
voor Vlaams-Brabant en Me-
chelen, doet mee. In zijn werk-
winkel vertelt hij vol geestdrift 
over de diepe betekenis van het 
vormsel. De vijfde werkwinkel 
ten slotte heeft een intercultu-
rele of interreligieuze inslag. 
Zo wordt de blik van de deel-

nemers op de wereld breder en 
bovendien kan vanuit die ont-
moeting de eigen identiteit dui-
delijker worden.” In de mate 
van het mogelijke laten ook de 
begeleiders van de andere werk-
winkels de dienstbaarheid aan 
bod komen in hun werkwinkel.

Vanuit alle hoeken van het vi-
cariaat worden tweeduizend 
vormelingen verwacht voor de-
ze dag op zaterdag 3 oktober in 
Halle. Na een gezamenlijk start-
moment trekken ze in groepjes 

van tien telkens met twee bege-
leiders door de stad langs het 
parcours dat voor hen werd uit-
gestippeld. In vergelijking met 
de vorige editie in Halle, zijn 
de wandelafstanden enorm in-
gekort. Bij het slot van de dag 
komen al deze groepen weer sa-
men op de speelplaats van het 
Heilig Hart & College. Het is im-
mers belangrijk dat jonge gelo-
vigen elkaar ontmoeten. Kardi-
naal Danneels verwoordde het 
als volgt: „Een christen alleen 
is ten dode opgeschreven.” De 
Missiodag wil jongeren dan ook 
de vreugde van de gemeenschap 
laten ervaren.

Deelname aan de Missiodag kost 
7 euro voor wie met eigen vervoer 
komt of 18 euro voor wie 
intekent op het busvervoer. Vanaf 
1 juli komt daar een euro bij. 
Info en inschrijvingen: Cindy Jans, 
015 29 84 70, cindy.jans@ijd.be, 
www.missiodag.ijd.be.

Feest en inspiratie voor vormelingen
Startdag voor catechese strijkt dit jaar een hele dag neer in Halle

Opgedeeld in kleine groepen, volgen de deelnemers aan de Missiodag vijf werkwinkels.  © Nele 
Huyck

Elke groep mag zeker 
ook naar een geloofs- 
getuigenis luisteren


