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Brief van de bisschop bij de start van het werkjaar 2022-2023 
aan de pastores in actieve dienst 
 
 
 
 
 
Goede vrienden 
 
 
Met dit briefje reik ik jullie graag enkele oriëntaties aan voor onze pastorale inzet voor 
het werkjaar dat vóór ons ligt. 
 
Na de uitzonderlijke en bewogen coronaperiode, waarvan niemand goed weet hoe ze 
verder zal lopen, besloten we in de bisschopsraad en met de dekens om het 
inhoudelijke jaarthema ‘Broederlijkheid ontdekken’ (zie katern bij Samen september-
oktober 2021) ook in het volgende werkjaar verder te ontwikkelen met het accent op 
enkele aspecten ervan en met enkele bijzondere activiteiten.  
 
Op de dekenale avonden met flink meer dan duizend aanwezigen werd het thema al 
grondig aangebracht. Er werden banners ontwikkeld en er werden heel wat initiatieven 
rond opgezet.  
 
Tegelijk liep het synodaal proces, dat intussen op pinksterdinsdag 7 juni met ‘feedback 
and go’ een sterke tussenstap beleefde.  
 
Daarnaast zijn er nog wel andere werkvelden, zoals bijvoorbeeld de eucharistievieringen 
op zondag en de gebeurlijke vieringen van Woord en Communie, die lokaal de nodige 
aandacht krijgen. 
 
 



Binnen het jaarthema zoals omschreven in de katern, leek het ons belangrijk voor  
2022-2023 enkele facetten te accentueren. Ze verdienen extra aandacht om de 
‘broederlijkheid’, die paus Franciscus vanuit Fratelli tutti wil realiseren, ook waar te 
maken. Ze zullen met de diensten verder worden uitgewerkt en omgezet in haalbare  
en inspirerende werkvormen. 
 
 
A. Twee accenten willen we daarom voor volgend werkjaar onder de aandacht 

brengen in ons bisdom: 

 

1) De kracht van het gebed ontdekken 

 

Ons christen-zijn en de inzet voor broederlijkheid in Kerk en samenleving die 

erbij hoort, zullen hun diepte en kracht ontvangen vanuit een biddende 

levenshouding. Slechts als we ieder op onze eigen wijze biddend in relatie 

staan met de Heer, zal onze inzet vruchtbaar worden. We willen mekaar in het 

volgende werkjaar helpen om daarin te groeien: 

 

a) Voor teams en allerlei groepen in parochies en elders wordt een 

eenvoudig model uitgewerkt om tot gesprek te komen over 

ervaringen omtrent gebed en over de weg die we erin kunnen 

afleggen. Er zullen ook enkele hulpmiddelen worden aangereikt om 

zowel persoonlijk als liturgisch gebed te voeden.  

Voor de medewerkers van de diensten is er een eigen aanbod.  

 

b) Voor de priesters, diakens, parochieassistenten, zorgpastores en 

medewerkers in actieve dienst voorzien we een namiddag over het 

gebed. Prof. Rob Faesen S.J. zal op donderdag 16 maart 2023 van 

14.15 tot 17.00 uur met ons reflecteren over wat gebed is als de 

plaats waar geloof of de relatie met God persoonlijk en innerlijk 

wordt. 

 

c) Voor alle priesters in actieve dienst ten slotte zal er van 

zondagavond 4 tot vrijdag 9 juni 2023 in de abdij van Westmalle een 

retraite aangeboden worden, geleid door Mgr. Lode Van Hecke, 

bisschop van Gent en voorheen abt van Orval.  

Hij spreekt ons over ‘gebed en evangelische radicaliteit’. 

 

2) Concrete stappen zetten naar de wereld van de armen en van andere religies 

 

Mede vanuit het vicariaat diaconie, maar ook helemaal vanuit het thema 

‘broederlijkheid ontdekken’ en vanuit de dynamiek van het synodaal proces, 

wordt het belangrijk geacht om in de loop van het volgende werkjaar een stap 

te zetten naar de wereld van de armoede en van andere religies. 

 

 



Zoals er tijdens het synodaal proces rijke contacten waren met deze groepen, 

zou het mooi zijn om lokaal, op het vlak van de pastorale eenheid of van het 

dekenaat, een eenvoudige ontmoeting te plannen met mensen die actief zijn 

in een armoedebeweging en daarnaast eventueel ook met mensen uit een of 

andere religie die lokaal aanwezig is. Het is een stap naar broederlijkheid, die 

lokaal kan gezet worden. Het vicariaat diaconie en het parochievicariaat zullen 

er concrete aanzetten toe geven. Datums worden natuurlijk lokaal gekozen.  

 

 

B. Verder graag nog enkele aandachtspunten voor bij de start van het nieuwe 

werkjaar 

 

 

1) Vermits er in september 2022 geen startavond georganiseerd wordt, plannen we 

voor het werkjaar 2022-2023 samen met Tertio, Christen Forum en het bisdom 

twee vormingsavonden voor parochiemedewerkers en voor een breed publiek in 

het Cultuurcentrum Hasselt. 

 
a) Op maandag 17 oktober 2022 om 20.00 uur geeft Emmanuel Van Lierde 

een inleiding over ‘Rome en de wereldkerk: ver van ons bed of nieuwe 

zuurstof voor ons geloof’. Daarna komt in een ruim panel aan bod wat de 

wereldkerk kan betekenen voor ons geloof.  

Deelnemers zijn: professor en decaan faculteit theologie Bénédicte 

Lemmelijn, priester Innocent Ouedraogo, leerkracht Annemie Coninckx  

en ikzelf. Els Agten uit de dienst catechese modereert dit gesprek.  

 

b) Op maandag 21 november 2022 is er dan een tweede avond, opgezet 

door dezelfde groep en ook voor een breed publiek. Onder de titel  

‘De eerste steen of een tweede kans’ helpt Prof. Guido Vanheeswijck ons 

met een inleiding te kijken naar onze roeping als christen inzake 

broederlijkheid.  

Ilse Cornu vanuit de gezinspastoraal, ererechter Tony Heeren vanuit de 

wereld van de justitie en Siska Deknudt vanuit het gevangeniswezen 

trachten ons dan tot concreetheid te inspireren in een panel o.l.v. 

Emmanuel Van Lierde. 

 

 

2) Ten slotte nog dit: op 26 oktober 2022 zal het 25 jaar geleden zijn dat ik tot 

bisschop werd gewijd. Enkele goede medewerkers vroegen mij met aandrang dit 

ogenblik niet te laten voorbijgaan. Daarom wordt op zondag 23 oktober om  

15.30 uur een vesperviering in dankbaarheid gepland, waarna een kort woordje 

van de gouverneur, van een jongere en van een lid van de bisschopsraad. 

Daarna is er een receptie rond de Kathedraal (bij slecht weer in het Virga 

Jessecollege…). Iedereen is er welkom; er wordt wel gevraagd dat men zich op 

voorhand inschrijft. 

 



Men vroeg mij erop aan te dringen dat jullie deze datums nu al in jullie agenda’s 
inboeken. Ik voeg eraan toe: schrijf dan meteen ook maar de datum in van de 
Wereldjongerendagen in Lissabon. Zij gaan door van 1 tot 6 augustus 2023 met als 
voorprogramma een pelgrimstocht, mede georganiseerd door ons bisdom vanaf  
± 25 juli. Zoveel jongeren hebben deze Wereldjongerendagen in de laatste decennia 
beleefd als een keerpunt in hun gelovig leven. Laten we de jonge generatie van 
vandaag er op vele wijzen toe uitnodigen.  
  
Van harte wens ik jullie allen nu vooral wat rustiger zomermaanden toe, met daarin de 
mogelijkheid om op vele wijzen de batterijen op te laden.  
 
Voor het werkjaar 2022-2023 vindt u al deze en nog heel wat andere datums en 
activiteiten in de opstartbrochure, uitgegeven en geactualiseerd door het vicariaat 
parochies.  
 
Deze brief verschijnt ook in het september-oktobernummer van Samen.  
 
Maar eerst is het de tijd om de riemen wat af te leggen en op vele wijzen te groeien,  
ook ‘in wijsheid en welbehagen bij God en bij de mensen’. 
 
Met genegen en dankbare groeten  
 

 
 


