
Persbericht: 

Nieuwe algemene secretaris voor Interdiocesane Commissie voor Liturgie (ICL) 

Theoloog Jeroen Heiremans volgt op 1 november Joris Polfliet op als algemeen secretaris van 

de Interdiocesane Commissie voor Liturgie (ICL).  

 

Jeroen Heiremans, aspirant van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), 

wordt met ingang van 1 november 2020 door de Bisschoppenconferentie van België benoemd 

tot algemeen secretaris van de Interdiocesane Commissie voor Liturgie (ICL). Hij volgt kanunnik 

Joris Polfliet op die deze functie van september 2006 tot september 2020 vervulde.  

De opdracht van de algemene secretaris van de ICL bestaat in hoofdzaak uit: 

1. het begeleiden van de vertaling, redactie en uitgave van de officiële liturgische boeken  

2. het formuleren van adviezen aan de bisschoppenconferentie inzake het liturgische 

beleid in samenspraak met de voorzitter en de leden van de ICL 

3. het bevorderen van een gemeenschappelijke liturgische pastoraal in de Vlaamse 

bisdommen. 

Jeroen Heiremans (° Aalst, 1991) behaalde een Master of Arts in de theologie en de                                         

religiewetenschappen en een Research Master: Master of Arts in Advanced Studies in 

Theology and Religion aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven. 

Daarnaast verwierf hij het Kerkelijk Licentiaat in de Theologie (S.T.L.) met specialisatie in 

liturgie en sacramententheologie aan het Institut Supérieur de Liturgie van het Institut 

Catholique de Paris met een thesis over de wordingsgeschiedenis van de derde editie van het 

Vlaamse altaarmissaal 1975/1978.  

Sinds oktober 2018 was Jeroen Heiremans als FWO-aspirant verbonden aan de Faculteit 

Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven en werkte er onder de supervisie van 

prof. dr. Joris Geldhof aan een doctoraatsproefschrift met als titel: De implementatie van de 

katholieke liturgiehervorming in Vlaanderen. De Vlaamse orden van dienst voor bijzondere 

levensmomenten’. Dit doctoraatsonderzoek zal hij voortzetten naast zijn functie als algemeen 

secretaris van de ICL.  

Jeroen Heiremans is gehuwd, woont in het bisdom Gent en is er parochiaal actief. 

 

IPID – Brussel, woensdag 28 oktober 2020 

 


