
Beste mensen, een goeie morgen en op mijn beurt ook welkom in deze bijzondere viering.  
Welkom aan de heren burgemeester van Beveren en Zwijndrecht, aan de burgerlijke en kerkelijke 
overheden, collega’s en aan de velen hier samen.  
 
Ik zei het welkom aan de velen hier samen, van waar ook gekomen, parochiale medewerkers van 
één van de geloofsgemeenschappen op het grondgebied van Beveren en Zwijndrecht, mensen van 
de vroegere werkplek van pastoor Patrick, mensen uit Drongen, Oostakker, Sleidinge of Zomergem. 
 
De bisschop heeft mij gevraagd om de nieuwe pastoor Patrick De Baets aan te stellen. 
 
E.H. Patrick De Baets is enkele weken terug door de bisschop benoemd tot pastoor-moderator van 
de deze parochie met zijn 13 geloofsgemeenschappen. 
We zijn verheugd dat er na een dracht van bijna 9 maanden een nieuwe pastoor is in Beveren-
Zwijndrecht en dat u, Patrick, bereid bent gevonden deze taak op u te nemen. 
 
Patrick, jij bent een geboren Gentenaar, priester gewijd in het jaar 1993, en je was vervolgens 
medepastoor in de Sint-Martinusparochie te Zomergem, pastoor in de Sint-Joris en Sint-
Godelieveparochie te Sleidinge, in de Sint-Amandusparochie Oostakker en de laatste 6 jaar pastoor 
van Gent-West, Drongen, Gent Sint-Martinus en Mariakerke. 
 
Je benoeming hier brengt een heel nieuwe ordening met zich mee. 
Door het pensioen van pastoor Etienne en mede door de op pensioenstelling van pastoor Daniel 
word jij, Patrick, pastoor voor het ganse grondgebied van de gemeente Beveren en van 
Zwijndrecht. Gelukkig kan je, om dit alles te dragen in zijn huidige ordening, rekenen op de 
medewerking van priester Johan Van Daele en de diakens Herman, Jeremi en Marc en de emeriti 
priesters Daniel Vande Velde, Jaak Pauwels en Guido Van Hoye, die de bereidheid hebben je bij te 
staan. 
 
Bij deze nieuwe ordening zal een sterkere en intensere samenwerking nodig zijn in een collegiale 
geest over de oude parochiegrenzen heen. Mede om de toekomst uit te tekenen welke wellicht een 
andere afgeslankte ordening zal kennen waar meer en meer naar kernen zal toegewerkt worden en 
niet alles wat vandaag bestaat of gebruikelijk is, zal kunnen behouden blijven. 
 
Je kan gelukkig rekenen op parochieassistente Lucia, en op de vele vrijwillige medewerkers binnen 
de pastorale teams en werkgroepen waaruit je naar de toekomst een parochieploeg zal kunnen 
samenstellen welke samen met u in de toekomst de eindverantwoordelijkheid van de parochie 
zullen dragen.  
 
Het belang van samengedragen verantwoordelijkheid als collega’s, maar ook als vrijwillige 
medewerkers binnen de parochie en geloofsgemeenschappen, wordt sterker en sterker. Bezielde 
christenen met verantwoordelijkheidszin en kerkelijke feeling worden uitgenodigd om samen met 
de aanstaande parochieploeg, de priesters en diakens de pastorale zorg voor de kerk- en 
geloofsgemeenschappen in deze parochie in al zijn verscheidenheid, op te nemen, meer nog om in 
een missionaire kerk te getuigen van het evangelie. Paus Franciscus drukte het uit als volgt: 
“iedereen heeft het recht om het evangelie te ontvangen. Christenen hebben de plicht het 
evangelie te verkondigen zonder iemand uit te sluiten.” 



Iedere christen is immers uitgenodigd zijn talenten te gebruiken en op zijn eigen wijze in te vullen in 
samenwerking met de pastoor-moderator. 
 
Pastoor Patrick, ik heb je leren kennen als een man die weet van aanpakken, je bent een 
organisator en een werker, je ben een man van dialoog, een gemoedelijk en beschikbaar gelovig 
man, een man die de tekenen van de tijd aanvoelt, er over nadenkt en meewerkt aan de uitbouw 
van de pastoraal in de kerk van morgen. Je kan begeesteren met een lach en een kwinkslag en je 
weet mensen aan te moedigen.  
 
Pastoor Patrick bent benoemd in opvolging van mensen die je een lange tijd van dienst jou zijn 
voorgegaan. Enerzijds pastoor Etienne Lippevelde die 16 jaar werkzaam is geweest in de Sint-
Martinus parochie en later met uitbreiding van de parochies St-Jan Evangelist, O.-L.-Vrouw-van-
Bijstand, Haasdonk, Melsele en de parochies in Burcht en Zwijndrecht. Anderzijds pastoor Daniël 
die 28 jaar pastoor is geweest te Vrasene en later met uitbreiding van Kallo, Verrebroek, Doel, 
Kieldrecht en Prosperpolder. 
 
Ik wil deze collega’s danken voor hun inzet en gegevenheid de voorbije jaren in dienst van de 
geloofsgemeenschappen. De voorbije periode, die 9 maanden, was een lange periode zonder 
pastoor voor de geloofsgemeenschappen van Beveren-Zuid en Zwijndrecht. 
Dank aan de collega’s Johan, Jaak, Guido en Honoré maar ook de diakens Marc, Jeremi en Herman 
om het voorgaan en verzorgen van de vele diensten in deze tussentijd. 
Dank aan Lucia en Wim voor de coördinatie en opvolging van het geheel van in deze tussentijd.  
Dank aan allen die wekelijks deel uitmaakten van het digitaal overlegmoment op woensdagmiddag. 
Dank aan de medewerkers in de verschillende parochies, parochieteams, kerkfabrieken en zovelen 
die ik niet bij name kan noemen voor jullie inzet en opvolging van zovele taken.  
 
We willen zodadelijk dan ook overgaan tot de aanstelling van Pastoor Patrick, maar vooreerst wil ik 
vragen aan één van de getuigen, nl. aan pastoor Daniël, om de benoemingsbrief voor te lezen. 
 
Beveren, 19 december 2021 
 
 


