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DANKWOORD 

Zondag 3 juli 2022, een zondag als (g)een andere? 
 
(1-Beeld van bedevaarders) 
Beste mensen, 
Enkele dagen geleden las ik in een interview met Franco Coppola, 
kerkelijk nuntius hier in Belgie, dat hij het betreurt dat de kerk oa hier in 
Belgie onvoldoende inspeelt op de veranderende tijdgeest en hij drukt 
dat uit met te verwijzen naar het verhaal van de Emmausgangers. 
Het verhaalt hoe Jezus mee opstapte met de leerlingen die boos en 
ontgoocheld om zijn dood in de tegenovergestelde richting gingen van 
deze waar hij hen naartoe had gezonden. Uiteindelijk herkenden zij Hem 
en zij keerden om. 
Dat moet de kerk vandaag ook doen, zegt Franco Coppola, met de 
Herder mee op pad gaan. 
 
Vandaag, 03 juli, 
deze zondag zal ons blijven herinneren aan het afscheid van Rony 
Timmermans als officieel onze zonepastor van KesseLinde, als het 
officieel MOETEN op pensioen gaan. 
 
Beste Rony, 
(2-Beeld van de herder) 
De laatste tijd hebben we het al heel regelmatig gehad over Herderen, 
over de Herder en zijn schapen en omdat dit beeld al een heel oud beeld 
is wil ik even 2 zinnen uit het Oude Testament voorlezen, 2 zinnen die 
we kunnen lezen bij Ezechiel hoofdstuk 34, vers 15 en 16: 
Ik, de Heer zal zelf voor mijn schapen zorgen en ze laten uitrusten 
(tussen haakjes; ze laten op pensioen gaan). 
Ik zal de verdwaalde schapen gaan zoeken. 
De weggejaagde schapen zal ik weer terugbrengen. 
De gewonde schapen zal ik verzorgen. 
De zieke schapen zal ik weer gezond maken. 
Ik zal goed letten op de vette en sterke dieren. 
Ik zal goed voor mijn schapen zorgen, zoals het hoort. 
Tot zover het citaat. 
 
Wel beste mensen, beter kun je het engagement van Rony gedurende al 
die jaren niet duiden. 



Dit alles heeft Rony met zijn priesterschap, met zijn herderschap ook 
echt gedaan. Ja, wat is een herder zonder schapen! 
 
(3-Beeld van de schapen) 
Weggejaagde en verstrooide schapen hebben behoefte aan een herder 
die ze opzoekt. Daartoe was de herder bij uitstek, Jezus ook op aarde 
gekomen. In Matth. 9:35-36 lezen we over onze Herder en Heiland:  
‘En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in 
hun synagogen, en Hij predikte het Evangelie van het Koninkrijk en 
genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk.  
Toen Hij de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen 
over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen 
die geen herder hebben.’ 
 
‘Dankbaarheid is het geheugen van het hart!’ 
En dat willen we vandaag ook zijn. 
Daarom was het thema van deze viering ook ‘dankbaarheid’. 
Wij zijn dankbaar voor alles wat Rony in al die jaren, voor ons als herder, 
als zonepastor heeft betekent en als priester voor ons nog zal blijven 
betekenen. 
 
Hij heeft ons altijd een warm hart toegedragen.  
 
Dat is het waarom wij hem vandaag willen bedanken en in de bloemetjes 
zetten; hij heeft dat verdiend.  
 
(4-beeld van de herder met schaap) 
Herderen is zorgen voor je schapen; herderen is houden van en dat 
heeft Rony ook altijd gedaan. 
Rony heeft altijd geloofd in de mogelijkheden en de kansen die er zijn 
voor ieder mens, voor iedere situaties, steunend en opbouwend 
samenwerking, groeien van onderuit. 
Als de basis stevig en sterk is, kan het gemakkelijk een storm weerstaan. 
 
Maar ook dat hij respect en waardering heeft voor de kracht en voor wat 
leeft in de plaatselijke geloofsgemeenschappen. 
Getuige daarvan is zijn grote betrokkenheid in de parochieploegen, in de 
Kerkraden, als voorganger in vieringen én als zijn niet aflatend 
engagement voor de behoeftigen in onze maatschappij.  
 
Beste mensen, ik val in herhaling, maar het is o zo belangrijk. 



Zijn motto: het moet groeien van onderuit en van onderuit, dat zijn wij 
allemaal en daar hebben wij de voorbije jaren samen aan mogen 
werken, als team. 
In de zoneploeg heeft hij zich nooit opgesteld als leider, wel als  
be-geleider, als inspirator met een luisterend oor en daar waar nodig 
sturend op zijn manier. 
 
(5- beeld Rony tussen de schapen) 
Ieder van ons werd bij zijn vormsel gezalfd én gezonden; schapen en 
herders vormen één geheel. 
Wat zijn schapen zonder herder? 
Maar ook wat is een herder zonder schapen? 
In onze visie is de herder de bezieler, de inspirator, hij die met een 
luisterend oor in alle geledingen van de kudde de schapen weet te 
bezielen om op hun beurt weer herder te zijn, dit zowel in de zoneploeg 
zoneraad alsook in de parochieploegen en de kerkraden. 
 
(6-beeld logo KesseLinde) 
Dialoog, overleg en participatie dat waren, neen, dat zijn ZIJN en dus 
ook onze kernwaarden voor onze geloofsgemeenschap van deze 
Pastorale Zone KesseLinde. 
 
(7- beeld logo KesseLinde) 
Met de mooie erfenis die Rony ons achterlaat willen wij op die 
ingeslagen weg als Pastorale Zone verder gaan. 
 
(8-terug beeld herder Rony tussen de schapen) 
Rony blijft ons zijn diensten nog aanbieden, ook zonder dat officiele 
mandaad. 
 
Beste mensen, kerk vormen, kudde vormen doe je samen en samen sta 
je sterk, dat heeft Rony ons in al die jaren geleerd. 
 
Beste Rony, 
Ik kan toch niet afsluiten zonder dat typische Ronybegrip hierbij te 
benoemen, nl. Love 
Bedankt voor die ‘love” bedankt voor alles wat je ons geleerd en 
gegeven hebt, love. 
Bedankt ook dat we je nog mogen terugzien, hetzij als voorganger hetzij 
als doopheer, hetzij als…. in onze ontmoetingen.  
En blijf ons op welke manier dan ook inspireren. 
 



In naam van het hele team en iedereen die op welke manier dan ook, 
deel uitmaakt van onze Pastorale Zone KesseLinde, 
benoemen wij jou, tot ‘ere-pastor’ van onze Pastorale Zone KesseLinde. 
Hierbij behoort natuurlijk een medaille. 
 
(9- medaille) 
We hebben gekozen voor deze bronzen medaille, omdat deze 
verschillende elementen bevat van ons onderweg zijn als 
Emmausgangers. 
Zij symboliseren ons als gelovige Zone-gemeenschap samen onderweg. 
Centraal staat het kruis met zijn armen wijd open, wijzend naar alle 
richtingen en staand in de gloed van de opgaande zon, het licht dat 
overal schijnt voor iedereen, voor ieder van ons, waar ook ter wereld. 
En dan natuurlijk ons familiealbum, het grote boek met zijn vele 
verhalen. 
Verhalen over die man, die Herder, die Goede Herder, die altijd weer 
opnieuw bekommerd is en blijft om het welzijn van zijn schapen, vooral 
om het welzijn van die schapen, die, om welke reden dan ook, 
afgedwaald of uitgestoten en uitgesloten zijn van die éne echte kudde. 
Rony, je hebt het verdiend. 
 
(omhangen medaille) 
(10- beeld terug Rony en de schapen) 
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