
 

Op zaterdag 4 december 2021 worden in de Sint-Rom-

boutskathedraal in Mechelen Luc Lowel, Bruno De Cuyper 

en Warlita Borja door kardinaal Jozef De Kesel gewijd tot 

permanente diaken. Sinds het Tweede Vaticaanse Concilie 

(1962-1965) het diaconaat als zelfstandig kerkelijk ambt 

herstelde, telt het aartsbisdom Mechelen-Brussel met deze 

drie nieuwe wijdingen inbegrepen 170 permanente dia-

kens. 

 
Luc Lowel is 56 jaar en woont in het gehucht Helen, Zoutleeuw. Hij is gehuwd met Mia, vader van 

Marthe (15) en van Jana die in 2003 op tienjarige leeftijd in een tragisch verkeersongeluk om het leven 

kwam.  Deze ingrijpende gebeurtenis was een kantelmoment van geloofsverdieping en zingeving. Luc 

vroeg zich af hoe hij zijn levens- en geloofservaring, aangevuld met een theologisch-pastorale opleiding 

en persoonlijk gebedsleven, kon inzetten om in deze tijd getuigenis te brengen van de diepe kracht 

van het christelijke geloof en de vreugde van het Evangelie. Het antwoord vond hij in zijn roeping tot 

het permanente diaconaat en dat in een voltijdse opdracht. Luc Lowel is momenteel reeds aan de slag 

als pastoraal werker in de pastorale zone Zoutleeuw-Geetbets.   

Bruno De Cuyper is 53 jaar. Samen met mijn echtgenote Els en hun zoon Jonas wonen zij in Merchtem. 

Hij werkt bij Proximus als succes manager, waar hij dagelijks contacten met klanten legt. Ook na zijn 

wijding tot diaken blijft hij dit beroep verder uitoefenen. Bruno is kerkelijk geëngageerd in de plaatse-

lijk pastorale zone in de doopcatechese, acolietenwerking, de werkgroep Welzijnszorg/Broederlijk De-

len, de zoneploeg en de eerste-communiecatechese. Liturgie, catechese en evangelisatie spreken hem 

sterk aan. Hij hoopt via deze wegen de deur te openen voor Gods Woord en Liefde. Als diaken wil hij 

mensen mee op deze weg nemen in een gemeenschap waarvan hijzelf deel uitmaakt. “Samen is beter 

dan alleen”. 

Warlito Borja is 42 jaar en afkomstig van de Filippijnen. Hij is gehuwd met Raquel Mariano. Samen met 

hun zoontje Ulrich Jozef wonen ze in Heverlee. Warlito is godsdienstleraar, verbonden aan het college 

van Vilvoorde, doceert online theologie aan de universiteit van Dayton (VS) en is tevens aalmoezenier 

bij de NAVO in Brunssum (Nederland). Aan de KU Leuven behaalde hij een doctoraat in de bevrijdings-

theologie. Als permanent diaken wil hij vooral dienstbaar zijn daar waar hij gezonden wordt. Het vers 

uit het Johannesevangelie “liefhebben zoals Ik u heb liefgehad” (Joh 15,12) is hem bijzonder dierbaar.  

Enkele cijfers 

Tot op vandaag zijn er 167 permanente diakens voor het aartsbisdom Mechelen-Brussel gewijd. De 

eerste wijdingen dateren van 1970. Het aartsbisdom telt momenteel een negentigtal diakens. Een 
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twintigtal is op rust, een vijftiental is voltijds tewerkgesteld in de pastoraal, het overgrote deel combi-

neert de diakenopdracht met een beroepsleven buiten de kerk.  

Actueel volgen in het aartsbisdom 13 mannen de opleiding tot het permanente diaconaat. Drie ervan 

worden begin december gewijd. Meer info over de pastorale opleidingen in het aartsbisdom: klik hier 

De wijding tot permanent diaken van Luc Lowel, Bruno De Cuyper en Warlita Borja heeft plaats op 

zaterdag 4 december 2021 om 15 uur in de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen. Voorganger is kar-

dinaal Jozef De Kesel. 

Voor de pers: Meer info bij professor Kristof Struys: kristof.struys@kuleuven.be  
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