
 
 
Persbericht:  

Kardinaal Jozef De Kesel herneemt zijn opdrachten 
 
Kardinaal Jozef De Kesel kreeg recent van het medische team dat hem behandelt voor een 
kwaadaardige tumor het goede nieuws dat er geen sporen van kanker meer te zien zijn. 
Ondertussen is de kardinaal aan het revalideren. Het is zijn wens om steeds meer zijn 
taken te hernemen. 
 
In het voorjaar van 2020 werd bij kardinaal Jozef De Kesel darmkanker vastgesteld. Na een 
chemobehandeling, bestralingen en een operatie volgde een intensieve periode van 
revalidatie. De coronapandemie die nagenoeg gelijktijdig met de ziekte van de kardinaal 
toesloeg, legde hem als risicopatiënt extra beperkingen op.  
In de mate zijn gezondheid het toeliet, bleef kardinaal De Kesel toch zoveel mogelijk aan de 
slag. Zo kon hij zijn eerder gemaakte voornemen waarmaken en zijn nieuwe boek Geloof en 
godsdienst in een seculiere samenleving afwerken. De kardinaal schreef ook vrijmoedig over 
de wijze waarop hij de dubbele beproeving van zijn ziekte en de coronapandemie heeft 
ervaren. Het staat online op Kerknet en Cathobel. 
Kardinaal De Kesel kreeg recent van het medische team dat hem behandelt het goede 
nieuws dat er geen sporen van kanker meer te zien zijn. Ondertussen is hij aan het 
revalideren. Het is zijn wens om zijn opdrachten steeds meer te hernemen. Verplaatsingen 
zullen in een eerste periode wel nog beperkt moeten blijven vanwege bijwerkingen van de 
chemo die zich nog laten voelen. 
Kardinaal De Kesel dankt nogmaals allen die hem tijdens zijn ziekte zo nabij zijn geweest: de 
dokters, verpleegkundigen en alle anderen die hem met hun beste zorgen omringden, zijn 
collega’s en medewerkers die zorgden voor de continuering tijdens zijn ziekte, de tallozen 
die hem blijken van medeleven stuurden en zovelen, individueel en in gemeenschap, die 
voor hem hebben gebeden. Ze zijn hem allen tot grote steun geweest en sterken zijn 
vertrouwen in een verdere goede afloop. 
De kardinaal dankt ook allen voor hun inzet en pastorale zorg tijdens de lange 
coronapandemie. Aan het begin van het pastorale werkjaar wenst hij hen van harte 
vernieuwde hoop en groot vertrouwen.  
 
Mechelen, maandag 30 augustus 2021 
 
 
 

https://www.kerknet.be/sites/default/files/Pastoralia%20NL%2002%202021_artikel_kardinaal%20%28p.3-5%29.pdf
https://www.catho-bruxelles.be/wp-content/uploads/2021/03/Pastoralia-FR-02-2021-p.3-5.pdf

