
Persbericht: 
 

In Memoriam mgr. Paul Lanneau  
Donderdagavond 26 januari is mgr. Paul Lanneau, emeritus hulpbisschop voor Franstalig 
Brussel, op 91-jarige leeftijd in Brussel overleden.  
 
Op  donderdag 26 januari 2017 overleed in Huize Sint-Monika in Brussel mgr. Paul Lanneau 
op de leeftijd van 91 jaar. Hij werd geboren op 22 juli 1925 in Anderlecht. Op 24 juli 1949 
werd hij tot priester gewijd, zijn bisschopswijding vond plaats op 20 maart 1982. 
 
Na zijn priesterwijding, werd Paul Lanneau leraar aan het Sint-Pieterscollege in Leuven. In 
1950 werd hij onderpastoor van de Sint-Jozefparochie in Leuven. In 1954 werd hij naar 
Brussel gezonden en er benoemd tot onderpastoor van de H. Mariaparochie in Schaarbeek. 
In 1959 werd hij benoemd tot onderpastoor van de Sint-Michiels- en Sint-
Goedelekathedraal in Brussel en tot kapelaan van de Kapel van het Heilige Sacrament in de 
Van Maerlantstraat. In 1965 werd hij pastoor van H. Mariaparochie in Schaarbeek. Vanaf 
1970 was hij pastoraal verantwoordelijke van de Socio-Caritatieve Dienst in Brussel. In 1977 
werd hij zonedeken voor Brussel-Noord-Oost, deken van Schaarbeek-Noord en opnieuw 
pastoor in Schaarbeek. 
 
In 1982 werd Paul Lanneau benoemd tot vicaris-generaal voor Brussel en tot bisschop 
gewijd. Hij was titulair bisschop van Tusuro (Tunesië) en bleef precies 20 jaar hulpbisschop 
voor Brussel. Vanaf 1995 heeft m.gr Lanneau, op vraag van kardinaal Suenens, het 
apostolaat van de FIAT-Vereniging, waarvan hij tot 2009 bestuurslid was, begeleid. 
 
Ik prijs U, Vader 
Paul Lanneau groeide op in Kuregem, in de schaduw van de kerk van Onze-Lieve-Vrouw 
Onbevlekt, een wijk waar hij van hield. Thuis sprak hij Nederlands, op school Frans. Hij 
vertelde dat hij in het gezin heeft leren bidden. Toen hij op het Sint-Jozef-seminarie te Sint-
Katelijne-Waver aankwam, met 119 andere kandidaten, had hij een zwakke gezondheid. 
Wezenlijk voor zijn priesterroeping, was de cursus over de heilige Johannes onderwezen 
door Jean Giblet. Ook in het Bijbelvers: Ik prijs U, Vader, omdat Gij dit aan de kleinsten 
geopenbaard hebt, zag hij zichzelf als een van de kleinsten. Later koos hij dit als 
bisschopsleuze: Ik prijs U, Vader. 
 
Pastoor in Tamanrasset 
Door een samenloop van omstandigheden, aanvaardde hij om een jaar lang pastoor te zijn 
van Tamanrasset, gelegen in de Sahara. Het was een schokkende belevenis: de 
kennismaking met de armoede, de gastvrijheid, het geloof en de levensvreugde bij zoveel 
mensen. Na een moeilijk begin, ontdekte hij het contemplatieve gebed, hierin geholpen 
door de Kleine Zusters van Jezus. Het gebed werd voor hem een reden van bestaan. 
Teruggekeerd als pastoor in Schaarbeek, werd hij verantwoordelijke voor de Socio-
Caritatieve Dienst van het vicariaat Brussel, een immens werkdomein dat hem fascineerde. 
 
Hulpbisschop 
Hij werd toen door kardinaal Godfried Danneels geroepen om hulpbisschop te worden voor 
Franstalig Brussel. Van die twintig jaar episcopaat, keek mgr. Lanneau graag terug op alle 



plaatsen waar samengewerkt werd en op de inzet van zo vele mensen in allerlei raden. Hij 
hield fijne herinneringen over aan zijn bezoeken, aan het contact met priesters, aan de 
werksessies in het klooster in Bonheiden samen met de kardinaal en zijn confraters-
hulpbisschoppen. 
 
Ik bid elke dag voor jullie 
Mgr Lanneau bleef steeds geïnteresseerd in het leven van de Kerk, of het nu ging om het 
aartsbisdom of België of de wereldkerk. Wat paus Franciscus opgestart heeft, stemde hem 
heel blij. In 2015 zei hij in een interview met Pastoralia: Ik bewonder wat leken, diakens, 
priesters en bisschoppen tegenwoordig met veel moed doen. Ik mag jullie ervan verzekeren 
dat ik elke dag voor jullie bid. 
 
Uitvaart 
De uitvaartplechtigheid van mgr. Paul Lanneau zal plaats vinden in de Brusselse Sint-
Michiels- en Sint-Goedelekathedraal op op zaterdag 4 februari om 11 uur. 
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