
 

 

Witte rook in onze pastorale zone! 

Kennismaking met onze nieuwe zonepriester Filip De Rycke 

 

“Waar u het meest van kan schrikken, weet ik niet: het feit dat ik meer dan de 

helft van mijn leven in Nederland doorbracht, of het gegeven dat ik van geboorte 

Antwerpenaar ben. In de stad van de Sinjoren kwam ik in 1977 ter wereld. 

Tezamen met een aantal vrienden volgde ik de priesteropleiding in ’s-

Hertogenbosch, in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. De naam van die 

provincie, net zoals de onze, herinnert aan de tijd dat de huidige landsgrenzen nog 

niet bestonden en ’s-Hertogenbosch één van de hoofdsteden was van het oude 

Hertogdom Brabant, tezamen met Brussel, Leuven en Antwerpen. Na mijn 

priesterwijding in 2001 heb ik verschillende jaren gewerkt in de dorpen Dreumel, 

Wamel en Alphen aan de Maas, in het Land van Maas en Waal. Aan de overkant 

van de rivier lag de Betuwe, waar de confituur vandaan komt. Na een studietijd 

in Duitsland ben ik vervolgens betrokken bij de opleiding in het Sint-Janscentrum, 

waar ik ook zelf eerder gestudeerd had. Vijftien jaar lang heb ik mij als docent en 

Priester Filip De Rycke bij de renovatiewerken aan het Sint-Janscentrum in 2020. 



rector ingezet voor de vorming en navorming van priesters, diakens en 

catechisten. Dat was heel inspirerend werk. Ik kwam in contact met 

jongerengroepen zoals bv. KISI en de Europascouts, die ook in onze streek actief 

zijn. Ontroerend zijn de verhalen van de jongeren die zich geraakt weten door 

God en hun leven aan de Kerk willen geven. Het contact met jonge mensen toont 

aan dat de Kerk leeft en toekomst heeft.” 

Niet alleen pastoor 

“Ook het bestuderen van theologie is van wezenlijk belang: zoeken naar manieren 

om in de huidige cultuur te spreken over het mysterie van God en de diepten in 

het hart van de mens. Ik ben dan ook heel dankbaar dat de kardinaal heeft bepaald 

dat ik het parochiewerk in de pastorale zone De Bron zal combineren met 

onderzoek en onderricht. Om de schatten van ons geloof en de geestelijke 

rijkdommen uit andere talen ook bij ons toegankelijk te maken, is binnen het 

seminarie uitgeverij Betsaida ontstaan. Het is een manier om godsdienstig 

geïnteresseerde mensen te bedienen, voor wie de commerciële markt maar weinig 

aandacht heeft. Duizenden producten (waaronder ook religieuze films en 

stripverhalen) gaan jaarlijks over de toonbank.” 

 

Nieuwe zoneploeg 

“Na 25 jaar in Nederland was het moment gekomen om terug te keren naar België. 

Mochten er in de loop van die kwarteeuw Hollandse klanken bij mij ingeslopen 

zijn, krijgen we die er wel weer uit. In het pastoraal dienstwerk dat mij is 

toevertrouwd sta ik gelukkig niet alleen. Ik mag mij gesteund en omringd weten 

door een nieuwe enthousiaste zoneploeg, die ik meteen graag ook al even kort aan 

jullie voorstel. Binnen die zoneploeg zal Anne Deconinck als domeinbegeleider 

zorg dragen voor catechese in de ruime zin van het woord. Hedwig Dours zal als 

domeinbegeleider de zorg voor diaconie op zich nemen in onze pastorale zone. 

Bruno De Cuyper zal mij als diaken bijstaan in de sacramenten van het doopsel, 

het huwelijk en de eucharistie en tegelijk ook een focus houden op de zorg voor 

het domein evangelisatie. Willy Dours zal als domeinbegeleider het tijdelijke als 

een goede huisvader beheren en Patrick Sonck zal als domeinbegeleider 

communicatie ervoor zorgen dat we als zoneploeg al onze contacten onderhouden 

maar ook vlot en goed communiceren. Met trots mag ik stellen dat ik het wel 

getroffen heb met zo’n sterke ploeg die volmondig ja gezegd heeft op de vraag 

om samen met mij de zorg voor de pastorale zone De Bron te willen dragen. Ik 

kijk alvast uit naar een prettige samenwerking met deze zoneploeg. En 

vanzelfsprekend kijk ik er ook zeer naar uit om de mensen in Merchtem, Mollem 

en Bollebeek persoonlijk te leren kennen en met hen op pad te gaan om in de 

sacramenten en de Bijbel de levende Jezus te ontmoeten. Bij Hem vinden we de 



Liefde van God voor ieder van ons persoonlijk en het Licht dat leidt naar 

antwoorden op de hedendaagse uitdagingen in Kerk en samenleving. Graag tot 

binnenkort!” (F. D.R.) 

 

Begin dit jaar werd er op Radio Maria een heel mooi gesprek met priester Filip 

De Rycke uitgezonden. U kan het volledige interview beluisteren op onze website 

www.pastoralezonedebron.be. 

 


