
 
 

 
 
 

Antwerpen, september 2012 
 

“Een feestelijke start”  
 
 

Broeders en zusters, 
 
De komende weken worden voor ons bisdom heel intens en belangrijk. Graag wil ik 
alle gelovigen en medewerkers uitnodigen om deel te nemen aan de slotactiviteiten 
van ons driejarig jubileumprogramma ‘Kerk onder stroom. 4(50) jaar bisdom Antwer-
pen’. Ze zullen plaatsvinden van vrijdag 12 tot zondag 21 oktober 2012. Veel mede-
werkers hebben een flinke brok zomervakantie opgeofferd om te werken aan de 
voorbereiding van deze lange feestweek. Je vindt meer informatie over het volledige 
programma op affiches, in de diocesane bladzijden van Kerk & Leven, DACO, ToPiC 
of via het internet op de diocesane bladzijde van KerkNet en op de site 
www.kerkonderstroom.be. Graag nodig ik je uit om minstens één van deze activiteiten 
in je agenda in te schrijven! We willen er een deugddoende week van maken voor al 
wie met de kerkgemeenschap van het Bisdom Antwerpen meeleeft: van Antwerpen 
Linkeroever tot Mol-Balen, van Pijpelheide tot Meersel-Dreef. 
 
De slotweek van ons driejarig jubileumprogramma wil geen ‘afsluiter’ zijn, maar een 
nieuwe start. Een week om dankbaar te gedenken, samen vooruit te kijken en de han-
den in elkaar te slaan. Hier wil ik drie momenten extra in de verf zetten. 
 
In het weekeinde van zaterdag 13 en zondag 14 oktober nodigen we elke parochie of 
religieuze gemeenschap van het Bisdom Antwerpen uit om een feestelijke eucharistie-
viering op te dragen voor de vijftigste verjaardag van ons bisdom. Voor deze eucharis-
tieviering zijn aangepaste teksten en gebeden beschikbaar, onder meer via het internet. 
Zo willen we alle gelovigen in staat stellen om zich aan te sluiten bij de dank die we 
brengen aan de Heer voor alle goede gaven die we in de voorbije vijftig jaar van 
Hem mochten ontvangen. 
 
Op zaterdag 20 oktober zullen we de nieuwe diocesane visietekst voorstellen. In het 
najaar van 2011 kwamen in heel het bisdom gespreksgroepen samen om zich over de 
Gesprekstekst van de bisschop te buigen. Alle groepen konden een verslag van hun ge-
sprek inzenden. Tien schrijfgroepen verwerkten deze verslagen en plaatsten er concre-
te doelstellingen bij. Op basis van dat materiaal werkte ik een aantal gedachten uit 
over christen-zijn en Kerk-zijn. Bij elk denkspoor hoort een werkpad met concrete op-
ties voor de komende jaren. Met deze visietekst wil ik sturing geven aan de beleids-
ontwikkeling in ons bisdom. Als titel voor de tekst koos ik een sprekend beeld uit het 
evangelie van Johannes: Een houtskoolvuur, met vis erop en brood (Johannes 21, 1-
25). De visietekst zal gelanceerd worden in het TPC in Antwerpen. Ik hoop dat hij na-
dien zijn weg vindt naar alle gelovigen van ons bisdom. 
 
Tot slot is er de apotheose op zondag 21 oktober in Antwerpen. Deze dag staat open 
voor iedereen uit ons bisdom: klein of groot, jong of oud, gezin of alleenstaande, en-



 
 

thousiast geëngageerde of kritische toeschouwer, uit het geografische centrum of de 
rand van de provincie. Geen programma achter ‘gesloten deuren’, maar midden in de 
stad, waar ieder ons mag zien en horen. In de voormiddag kunnen de deelnemers aan-
sluiten bij de eucharistieviering om 10 uur in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal die op 
televisie zal uitgezonden worden of bij een andere misviering in de stad. In de namid-
dag zullen in kerken, straten en op pleinen diverse activiteiten plaatsvinden, waarbij 
ieder kan aansluiten. Om 18 uur sluiten we samen de dag af op het Theaterplein met 
een grote slothappening: samenzang, dans, een woord van mezelf, ontmoeting en 
vooral soep voor iedereen. Ook jij wordt verwacht! Dank om alvast zondag 21 oktober 
in je agenda te noteren. Graag zal ik je op deze dag persoonlijk de hand drukken! 
 
Aan allen wens ik een fijn begin van het nieuwe werkjaar. 
 

 
 
 

Bisschop van Antwerpen 
 

 

 

 

 


