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Geachte familie, goede vrienden van kanunnik Louis Van Lommel, 
Broeders en zusters, 

 
Vandaag nemen we gelovig afscheid van kanunnik Louis Van Lommel.  Dankbaar leggen 
wij zijn leven in Gods barmhartige en liefdevolle handen neer.   Aan zijn familie en vrien-
den, aan de bewoners en medewerkers van WZC Immaculata willen wij ons oprecht mee-
leven betuigen.  Dank voor de goede zorgen en de vriendschap waarmee u Louis in de 
voorbije jaren hebt omringd.   
 
Louis Van Lommel was vertrouwd met deze kathedraal als priester, als kanunnik en later 
als pastoor van de Onze-Lieve-Vrouweparochie. Zo vaak heeft hij hier het Woord van 
God verkondigd en de eucharistie gevierd.  Met de eenvoud en de wijsheid van een goede 
herder bracht hij mensen samen in geloof en gebed.   Hij had oog voor allen en kon met 
ieder overweg.  Zwakke of gekwetste mensen gingen hem ter harte.  We nemen afscheid 
van een priester die zich spiegelde aan het voorbeeld van Jezus, de Goede Herder.  Mid-
den deze Goede Week bidden wij dat hij spoedig met Jezus mag opstaan tot nieuw leven.  
 
Voor zijn uitvaartliturgie koos Louis zelf het evangelie van de leerlingen van Emmaüs.   
Hij hield van dat verhaal uit het Evangelie van Lucas en citeerde het vaak.  De leerlingen 
van Emmaüs waren ontgoocheld en bedroefd.   Jezus was veroordeeld en gestorven aan 
een kruis.  Ze waren Hem kwijt.  Ze voelden zich eenzaam.  Zouden zij ooit nog iets van 
Hem horen of iets van Hem zien?  ‘Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt al ten ein-
de’ zegden ze tot de vreemdeling die hen volgde (Lc. 24,29).   Voor Louis is de avond van 
het leven vroeg ingetreden. Voortijdig maakten gezondheidsproblemen een einde aan zijn 
actieve loopbaan.   Het viel hem zwaar zijn zending als priester niet langer te kunnen uit-
oefenen. Hard heeft hij gewerkt aan zijn revalidatie.  Het werden lange maanden en lange 
dagen.  Elk bezoek deed hem goed.  Zo lang hij kon, ging hij voor in de eucharistie in 
WZC Immaculata.   In brood en wijn wist hij Jezus heel nabij.  ‘Toen ging Hij mee naar bin-
nen om bij hen te blijven’ lezen we in het verhaal van de Emmaüsgangers.  Wij zijn niet be-



 
 
stemd om buiten te blijven:  Jezus buiten ons en wij buiten Hem.   Neen, sinds Pasen zijn 
wij bestemd om bij elkaar binnen te treden en bij elkaar te blijven: Jezus bij ons en wij bij 
Hem.  In deze uitvaartliturgie bidden wij dat Louis nu volop mag binnentreden en thuis-
komen bij de Verrezen Heer.   
 
Als priester bewees Louis Van Lommel zijn liefde voor de Heer en het Evangelie in  
dienstbaarheid aan de kerkgemeenschap. Eenvoud en gezond verstand kenmerkten hem 
als leerkracht en schooldirecteur, als bisschoppelijk vicaris voor het onderwijs en vicaris-
generaal.   Hij was geen man van ronkende woorden en verklaringen.   Grootse theorieën 
en bespiegelingen waren niet aan hem besteed.   Discreet ging hij met leerlingen, collega’s 
en vrienden mee, de lange en soms moeilijke tocht door het leven.   Hij was een wijze gids 
en een gelovige vriend voor velen.  ‘Was het niet hartverwarmend zoals Hij onderweg tot ons 
sprak en de Schriften voor ons opende’ (Lc. 24,32): het zijn woorden die velen aan Louis doen 
terugdenken.   Hij ging met mensen mee en maakte hun hart ontvankelijk voor het 
Woord van God. Wanneer zullen voor ons de Schriften helemaal opengaan?  Zolang wij 
hier op aarde onderweg zijn, blijft al ons weten en zien beperkt, zeker als het over Gods 
beloften gaat.  Voorbij de horizon ligt zoveel verborgen waar onze aardse ogen - gelukkig 
maar - geen zicht op hebben.  Vandaag bidden wij dat Louis mag zien wat hier voor hem 
onzichtbaar bleef. Dat de Schriften nu voor hem hun laatste geheimen mogen prijsgeven.   
Dat hij eindelijk mag zien - met nieuwe ogen - wat God heeft bereid voor wie Hem lief-
hebben. 
 
We zijn midden de Goede Week.  Morgen - Witte Donderdag - begint het Heilig Triduüm 
van Jezus’ lijden, sterven en verrijzen. We zullen Jezus vergezellen van het Laatste 
Avondmaal naar het kruis, van het kruis naar het graf, van de dood naar het leven. Het 
zijn de sterkste dagen van het liturgisch jaar.  Zij gaan over de kern van ons geloof: dat 
Jezus ons door zijn sterven heeft verlost van de zonde en door zijn opstanding heeft be-
vrijd van de dood.  Er is geen mooiere week om een overleden vriend gelovig aan de Heer 
toe te vertrouwen.  Als wij met Hem zijn gestorven, zullen wij met Hem verrijzen.  Geen 
grafsteen is bestemd om te blijven liggen.  Zo kort voor Goede Vrijdag en Pasen bidden 
we dat Louis Van Lommel met Jezus mag opstaan ten leven. ‘Waarachtig, de Heer is opge-
wekt, aan Simon is Hij verschenen’ zeggen de leerlingen tot elkaar (Lc. 24,34).   We bidden dat 
de Verrezen Jezus nu ook aan Louis mag verschijnen, in volle glans en heerlijkheid.   
 
Amen. 
 
+ Johan Bonny 
Bisschop van Antwerpen 


