
 
 

  
 
 

Antwerpen, september 2011 
 
“Rode draad van vertrouwen” 
 
 
Broeders en zusters, 
 
Begin september zijn we het derde en laatste jaar ingegaan van ons driejarig ju-

bileum ‘Kerk onder stroom. (4)50 jaar bisdom Antwerpen’. Plannen en projecten die 
de voorbije twee jaar werden uitgedacht, komen nu aan de beurt. De agenda van dit 
bijzondere werkjaar zal langs diverse wegen bekendgemaakt worden. Je kunt erover 
lezen in DACO en TOPIC of op de internetsites van Kerk onder stroom en CCV van 
het bisdom Antwerpen. 

Doorheen het programma loopt een rode draad: die van vertrouwen. Het verhaal 
van vijftig jaar is niet af. In een veranderende samenleving willen we blijven werken 
aan een diocesane kerkgemeenschap, gedragen door het Evangelie en gesneden op 
maat van onze mogelijkheden. Wie of wat daagt ons uit om christen te zijn? Wat ver-
wachten mensen vandaag van een christelijke gemeenschap? Welke ongekende schat 
ligt nog in het Evangelie verborgen? 

Om deze vragen naar boven te laten komen, wordt dit najaar een brede diocesa-
ne gespreksronde gehouden. We hopen dat zoveel mogelijk gelovigen aan deze ge-
spreksronde zullen deelnemen. Parochies en federaties kunnen een gesprek 
organiseren, maar ook groepen en bewegingen, of zomaar een groepje mensen dat over 
de Kerk wil nadenken. Voor deze gespreksronde heb ik een gesprekstekst geschreven 
waarin ik zeven ‘knooppunten’ voorstel. De tekst is gratis te verkrijgen via het secreta-
riaat van het bisdom of digitaal via www.kerknet.be/bisdomantwerpen of www.ccv.be. 
Samen met de vicarissen en de leden van de bisschopsraad zal ik aan een aantal ge-
sprekken deelnemen. De verslagen van deze gesprekken zullen de basis vormen van 
een diocesane visietekst die ik in oktober 2012, aan het einde van de jubileumviering, 
wil voorstellen. Dank aan al wie aan de organisatie van deze diocesane gespreksronde 
wil meewerken. 

Niet toevallig ondertekende paus Johannes XXIII de bul voor de heroprichting 
van het Bisdom Antwerpen op 8 december 1961, feest van Maria Onbevlekt Ontvan-
gen. Van oudsher is ons bisdom aan Maria toegewijd. Ook de toekomst van ons bis-
dom vertrouwen wij aan haar toe. Op 8 december aanstaande willen we de vijftigste 
verjaardag van ons bisdom vieren met een liturgische uitvoering van de Mariavespers 
van Claudio Monteverdi in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen. U bent 
van harte uitgenodigd. 
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Ons bisdom is geen eiland. Het is een organisch onderdeel van de wereldwijde 

katholieke gemeenschap. Daarom omvat ons jubileumprogramma een bedevaart naar 
Rome, van 19 tot 25 februari 2012. In de buurt van Petrus en Paulus willen we naar de 
oorsprong van onze christelijke gemeenschap terugkeren. Tegelijk willen we ons ver-
bonden weten met de vreugde en de zorg van christenen wereldwijd, vooral tijdens de 
audiëntie met paus Benedictus XVI. Er is nog plaats voor wie wil aansluiten bij de be-
devaart. 

Naast deze diocesane agenda heeft iedere groep of beweging nog een eigen 
thema of agenda. Allen wens ik een boeiend en vruchtbaar werkjaar. Zonder het woord 
van Jezus over de zaaier te vergeten: “Het gaat met het Rijk Gods als met een man die 
zijn land bezaait; hij slaapt en staat op, 's nachts en overdag, en intussen kiemt het zaad 
en schiet op, maar hij weet niet hoe” (Mc. 4,26-27). 

  
 
 
 

Bisschop van Antwerpen 
 

 

 

 

 


