
 
  
  

 
 
 

 
Antwerpen, juni 2011 

 
“Viering 50 jaar bisdom Antwerpen” 
 
 
Broeders en zusters, 
 
Op 8 december 1961 ondertekende paus Johannes XXIII de bul voor de herop-

richting van het bisdom Antwerpen. Aan die beslissing waren jaren overleg voorafge-
gaan. Volgens sommigen lagen de plannen al een tijd klaar, maar wilde men wachten 
tot na het episcopaat van kardinaal Jozef Ernest Van Roey. Hij overleed op 6 augustus 
1961. Na de ondertekening van de bul, werd hulpbisschop Leo Jozef Suenens belast 
met de losmaking van het bisdom Antwerpen uit het aartsbisdom Mechelen. Enkele 
maanden later, op 5 april 1962, benoemde paus Johannes XXIII Mgr. Jules Victor 
Daem tot eerste bisschop van het nieuwe bisdom. Op 11 oktober van hetzelfde jaar 
opende het Tweede Vaticaans Concilie. Een boeiende en bewogen tijd brak aan voor 
de katholieke Kerk en voor ons bisdom in het bijzonder. 

 
De bul voor de heroprichting van het bisdom Antwerpen werd ondertekend op 

een Mariafeest. Dat was geen toeval. Het bisdom Antwerpen werd, samen met de ka-
thedraal, toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw. Op donderdagavond 8 december 2011, 
hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, zullen we de vijftigste verjaar-
dag van ons bisdom vieren met een liturgische uitvoering van de Mariavespers van 
Claudio Monteverdi in de kathedraal van Antwerpen. U bent hartelijk uitgenodigd op 
deze viering, samen met alle bisschoppen van België en de burgerlijke overheden. Op 
de wondere tonen van deze schitterende Mariavespers willen we dank zeggen voor al-
les wat mensen van God en van elkaar hebben mogen ontvangen gedurende deze halve 
eeuw bisdom Antwerpen. Het wordt hemelse muziek onder de prachtige gewelven van 
onze kathedraal. Tegelijk willen we de toekomst van ons bisdom toevertrouwen aan de 
voorspraak van Maria. Een datum om nu al vrij te houden in uw agenda! 

 
Naast de uitvoering van de Mariavespers van Claudio Monteverdi zal op don-

derdagavond 8 december 2011 een bescheiden tentoonstelling geopend worden over 
de heroprichting van het bisdom Antwerpen. Die tentoonstelling vindt plaats in het 
Vredescentrum, Lombardenvest 23, Antwerpen (gelegen achter het bisschopshuis), 
van 9 tot 18 december.  

 
Het derde en laatste werkjaar van ‘Kerk onder stroom. (4)50 jaar bisdom Ant-

werpen’, van september 2011 tot oktober 2012, wordt een druk jaar. Met een waaier 
van activiteiten zullen we ons driejarig project afwerken. Het sluitstuk van dat project 
wordt een visietekst, waarmee we in oktober 2012 willen naar buiten komen. In voor-
bereiding op deze visietekst wordt in het najaar van dit jaar een diocesane gespreks-
ronde opgezet.  

 
 
 



 
  

 
 
 
 
 
 
Hiervoor schreef ik, samen met de vicarissen en de bisschopsraad, een gesprek-

stekst. Deze tekst vindt u integraal in het juni-nummer van DACO. Dank om in uw pa-
rochie, beweging of groep een gesprek te willen op gang brengen over de vragen die in 
de gesprekstekst aan bod komen. Of u met velen samenkomt of met weinigen doet er 
minder toe. Belangrijker is om uw reacties, voorstellen en suggesties aan ons te laten 
kennen. Ze zullen gebruikt worden bij de redactie van onze visietekst. 

 
Ik wens u een aangename zomer en een rustige vakantie ! Na de drukte van het 

werkjaar mogen we ‘sabbat’ houden, in de beste betekenis van het woord: tijd maken 
voor onszelf, voor God en voor wie ons het meest nabij zijn (en die ons daarom vaak 
moeten missen). 

  
 
 
 

Bisschop van Antwerpen 
 


