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Geboortes 

Theo 19/7/2017 
Alice en Georges 03/05/2017 

Kleinzonen en kleindochter van  
Edward en Mieke Verhaeghe—Desmet 
Proficiat aan de ouders en de grootouders 
 
Overlijden 

 Johnny Vanpraet 

Broer van diaken Ronny en Linda Vanpraet—Deschrevel 
 

 Noël Derluyn 
 Luk De Costere 
Broers van diaken Marcel en Gerda Derluyn—Decostere 
 

 Denise Couffez 

Mama van diaken Geert en Rika Denoo—Segaert 
 

 Elvira Inghelbrecht 

Mama van diaken Jozef en Kristien Leterme—Jonckheere 
 

 Gerard Monserez 

Vader van diaken Piet en Bea Monserez—Vanderheeren 
 

 Simonne Demeulemeester 
Weduwe van diaken Jozef Beel. 
 
De diakengemeenschap biedt de families onze christelijke 
deelneming aan.  

Diakenwijdingen 

Bisschop Lode zal dit najaar twee mannen tot permanent 

diaken wijden.  

 Davy Verkest en Tine Vanbelle 

op zondag 15 oktober om 15 u. 

in de Sint-Amanduskerk in Meulebeke. 

 Jan Reynaert 

op zondag 5 november om 15 u. 

in de St.-Dionysius en St.Genesiuskerk van Sint-Denijs 

(Zwevegem). 

De datum van de wijding van Dirk Vanden Broucke wordt 

later meegedeeld. 

Eerste Centrale avond 

In de meeste groepen rond de tafel werd ondertussen de 

eerste Johannesbrief gelezen en besproken. We kunnen 

ons nu verder verdiepen op de eerste centrale avond op 

woensdag 8 november in Groenhove. We bidden samen 

om 19 uur, de lezing begint omstreeks 19.30u. Professor 

Gilbert Vanbelle zal ons hierin begeleiden. 

Adventsrecollectie 

De volgende recollectie vindt plaats op zaterdag 2 decem-

ber in Groenhove. Mieke Kerckhof zal onze gids zijn op 

deze dag. Een uitnodiging volgt nog.  

Diaconale uitstap 

Op woensdag 27 december 

trekken we samen naar 

Mechelen. We maken kennis met 

concrete pastoraal in de stad. 

We bezoeken de Sint-Romboutskathedraal en ontmoeten 

onze kardinaal. Vrijhouden dus! 

Website 

De website www.diaken.be is al een tijdje in groei. Alle 

bisdommen krijgen stap voor stap hun stek. Voor ons bisdom 

moet je uiteraard op “Brugge” tikken.  



Enkele tips 

Voel je vrij om al dan niet in te gaan op een vraag 
tot interview. Je bent helemaal niet verplicht om ja 
te zeggen. En het is niet omdat je op één vraag 
ingaat, dat je ook moet ingaan op elke nieuwe 
vraag tot interview (van dezelfde journalist of van 
een ander).  

 

Voorbereiding 

- Bepaal vooraf zelf in welk kader het interview 
doorgaat: 
*Wat wil jij zeggen? Noteer in enkele zinnen jouw 
kernboodschap. Zeg die vooraf een paar keer 
luidop, zodat ze goed in je geheugen zitten.  
*Waar laat je je interviewen: bij jouw thuis, op een 
redactie, in een vergaderzaal? Voor foto’s en TV: 
tegen welke achtergrond laat je dit gebeuren? 
Zorg voor iets sober en aantrekkelijk. 
*Op welke vragen wens je al dan niet te 
antwoorden? Denk daar op voorhand over na en 
oefen enkele antwoorden die je helpen vragen te 
ontwijken.  

- Je kernboodschap is bijzonder belangrijk. Denk 
echt na over enkele zinnen die jouw boodschap of 
verhaal samenvatten. Het is aan jou om die 
kernboodschap regelmatig te herhalen, wat de 
vraag ook is.  Ook als er vragen komen over hete 
hangijzers, blijf je best zelf bij het hoofdthema van 
dit interview. 

- Journalisten contacteren je soms ook telefonisch, 
met de vraag naar een korte reactie over een 
actueel onderwerp. Vraag altijd wat tijd. Zelfs 5 of 
10 minuten kunnen een wereld van verschil 
maken. Zeg dat je nu even niet kan antwoorden, 
maar dat je binnen x minuten zelf zal terugbellen. 
In die korte tijd kan je een aantal essentiële dingen 
doen: even ontspannen en ademhalen. Je 
kernboodschap bepalen en al luidop zeggen (klinkt 
die wel ok?). Eventueel informatie opzoeken of 
advies vragen aan een collega, leidinggevende of 
de persdienst. 

Voor de kandidaten die dit najaar de diakenwijding 

ontvangen, heeft de persdienst van ons bisdom een 

documentje gemaakt met suggesties en tips om 

goed met de pers en de media om te gaan. Omdat 

het voor elke diaken en diakenechtgenote op één of 

ander moment wel eens nuttig kan zijn, willen we 

het graag via deze nieuwsbrief aan jullie allemaal 

bezorgen. 

Hartelijke groet ! 

het diaconaatsteam 

Durf jij? 

Het blijft noodzakelijk dat we allemaal mensen die uit het 

goede hout gesneden zijn, aanspreken om diaken te worden. 

Wie nog kaarten wil verspreiden, kan er altijd krijgen bij 

geert.vervaecke@ccv.be  

 

Nieuwe commissie samengesteld 

De diocesane commissie voor het 
permanent diaconaat zal voor de 

periode 2017-2022 bestaan uit 

Filip Carpentier, Geert Denoo, Pieter Deruwe, Rudy Weyne, 

Heidi Geldhof (voorzitter), Marleen Palfliet, Lut Van Belle, 

Stefaan Franco, Geert Vervaecke en Kris T’Seyen 

Edward Verhaeghe, secretaris. 

mailto:geert.vervaecke@ccv.be


- Vraag op voorhand of je het artikel voor 
publicatie kunt inkijken en je verbeteringen kunt 
melden. Dit is geen recht in België, maar wie het 
op voorhand vraagt, krijgt deze toezegging meestal 
wel. Als je het vooraf mag nalezen, reageer dan 
snel en verander alleen de foutieve citaten. 
Herschrijf het artikel niet. Vul ook niets aan wat je 
niet gezegd hebt, maar achteraf nog bedacht. Daar 
houden journalisten niet van. 

- Het is wenselijk dat priesters, diakens, parochie-
assistenten en pastoraal werkers interviews over 
moeilijker onderwerpen vooraf signaleren aan hun 
verantwoordelijke bisschoppelijk gedelegeerde en 
aan de persdienst.  

- Je weet bij bepaalde interviews dat er “moeilijke 
vragen” kunnen komen (bv. kerkelijke ethische 
standpunten, de onfeilbaarheid van de paus, enz.).  
Denk op voorhand na en weet wat je daarop gaat 
antwoorden. Je hoeft daarom geen rechtstreeks 
antwoord te geven, maar weet wel wat je gaat 
zeggen, want die vragen komen. Val dan niet uit 
de lucht. 

 

Tijdens het interview 

- Je kernboodschap zit goed in je hoofd. Die 
herhaal je een paar keer, als antwoord op 
verschillende vragen.  

- Antwoord niet op vragen ‘off the record’. Er 
bestaat geen off the record. Ook wat je zegt in het 
gezellige gesprekje vooraf of nadien behoort tot 
het interview.  

- Voel je niet verplicht om in een interview op alle 
vragen te antwoorden. Hoe doe je dat dan? 
*Je hebt op voorhand nagedacht waarover je het 
wil hebben en waarover niet.  
*Je kan altijd antwoorden met: “eigenlijk is het 
belangrijkste …”. En dan antwoord je met je 
kernboodschap. 
*Je kan aangeven dat je over bepaalden vragen 
onvoldoende weet of je niet competent voelt om 
daarop in te gaan. Verwijs eventueel door naar 
anderen die daar meer over kunnen zeggen. 

- Blijf geconcentreerd in je interview, bewust van 
wat je zegt en niet zegt. Een interview is geen 
gezellige babbel. En jij leidt de dans, niet de 
interviewer. 

- Mensen zijn vooral in jouw verhaal 
geïnteresseerd. Niet in ideeën of theorieën. Spreek 
dus liever getuigend dan belerend of ideologisch. 

- Hoe moeilijker de vragen, hoe korter het 
antwoord. Journalisten hebben vaak niet veel zin 
voor nuances en zo. Is je antwoord te lang dan 
knippen ze eruit wat zij willen of menen te 
verstaan. Als je kort antwoordt, bepaal je zelf wat 
verschijnt of klinkt. 

- Zorg ervoor dat je officiële kerkelijke 
standpunten goed kent en kunt weergeven. 
Daarnaast kan je eventueel iets toevoegen over je 
eigen verstaan en beleven van die standpunten. 
De tak afzagen waarop je zit, geeft slechts 
kortstondig succes. 

- Zeg geen negatieve dingen over situaties of 
personen. Dit keert zich alleen maar tegen je. 
Noem waar je voor bent, wat je positief vindt. Laat 
je niet verleiden om kritiek te geven. Als de 
journalist toch in die richting stuurt, kan je best 
reageren met een antwoord zoals: “het 
belangrijkste is nu …” of “het gaat erom dat … “ 

- Zorg voor een goede verwoording, een verzorgde 
uitspraak. Blijf algemeen Nederlands spreken. 

 

Foto’s of beelden 

- Bij een interview horen vandaag foto of beelden. 
Enkele tips:  
*Doe zelf een voorstel van plaats/omgeving. 
Vermijd hierbij onnatuurlijke situaties (alleen in 
liturgisch gewaad aan het altaar, in een lege kerk, 
een lege gang, met een glas in de hand….). Beter 
een foto waar je samen met anderen te zien bent 
in een viering of bijeenkomst. Of alleen tegen een 
rustige achtergrond.  
*Let niet alleen op de achtergrond maar ook op je 
kledij en je houding. 

 

Persdienst bisdom Brugge 
Inge Cordemans: 
inge.cordemans@bisdombrugge.be  

of 0498 856 811 


