
Perscommuniqué 

Hoofdredacteur Tertio wordt woordvoerder van kardinaal Jozef De Kesel 
 
Geert De Kerpel, hoofdredacteur van het christelijke opinieweekblad Tertio, wordt met ingang van 1 
september 2017 de Nederlandstalige woordvoerder van kardinaal Jozef De Kesel, aartsbisschop van 
Mechelen-Brussel en voorzitter van de Bisschoppenconferentie van België.  
Geert De Kerpel wordt daarnaast bisschoppelijke afgevaardigde Communicatie voor het aartsbisdom 
en in die hoedanigheid ook lid van de bisschopsraad. 
 
Tommy Scholtes s.j., huidig persattaché van de Bisschoppenconferentie, wordt de Franstalige 
woordvoerder van kardinaal Jozef De Kesel, zowel wat de Bisschoppenconferentie als het 
aartsbisdom betreft.  
 
Jeroen Moens, de huidige persverantwoordelijke van het aartsbisdom, wordt de interdiocesane 
pers- en communicatieverantwoordelijke.  
 
Geert De Kerpel 
Geert De Kerpel (°1967) is licentiaat in de godsdienstwetenschappen, baccalaureus in de theologie 
(beide KU Leuven) en houder van het getuigschrift beroepstechnieken gedrukte media (U Gent).  
Hij begon zijn beroepsloopbaan als leraar aan het Sint-Lodewijkscollege van Lokeren (1990-1993). 
Daarna was hij ruim 14 jaar hoofd van de dienst communicatie van het bisdom Gent en 
woordvoerder van de Gentse bisschoppen Arthur Luysterman en Luc Van Looy. Tegelijk was hij zes 
jaar lector aan de Arteveldehogeschool in Gent. Begin 2008 werd hij woordvoerder van de 
Senaatsfractie van CD&V. De afgelopen 5,5 jaar leidde hij als hoofdredacteur het christelijke 
opinieweekblad Tertio. Geert De Kerpel is gehuwd en vader van 2 zonen en 2 dochters. 
 
Tommy Scholtes 
Tommy Scholtes (° 1953) is jezuïet, licentiaat rechten en communicatiewetenschappen (beide UCL)    
en een van de stichters van RCF (Radio Chrétienne Francophone) in België (in 1996). Hij stond aan het 
hoofd van het Franstalige katholieke persagentschap CIP en Cathobel. Vijf jaar was hij kerkelijk 
adviseur van de Belgische ambassadeur bij de Heilige Stoel. Sinds 2010 is hij persattaché van de 
Bisschoppenconferentie van België. 
Na twee jaar aan het Leo XIII Seminarie in Leuven behaalde hij zijn baccalaureaat filosofie en na een 
jaar theologie aan het seminarie van Namen trad hij in 1979 in bij de jezuïeten. Hij zette zijn 
theologiestudie voort aan het IET (Institut d’Etudes Théologiques) in Brussel en werd op 22 juni 1985 
door kardinaal Godfried Danneels tot priester gewijd. 
Pater Scholtes is lid van de aalmoezeniersploeg van het UZ Saint-Luc in Brussel en spiritueel adviseur 
van de nationale leiding van de Equipes Notre-Dame (christelijke spiritualiteit voor gehuwden). Hij is 
verantwoordelijk voor het Belgische cahier van ‘Prions en Eglise’ (een uitgave van Bayard Presse). 
 
Jeroen Moens 
Jeroen Moens (°1970) is kandidaat in de rechten (KU Brussel), licentiaat in de wijsbegeerte en 
bachelor in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen (KU Leuven). Na zijn studies werkte 
hij 5 jaar als journalist voor Ring TV en een jaar als copywriter voor een communicatiebureau. Hierna 
deed hij twee jaar onderzoek binnen de vakgroep Nederlands van de universiteit van Wenen. Bij zijn 
terugkeer in België ging hij aan de slag als leerkracht op het Sint-Lievenscollege in Antwerpen. Begin 
2011 werd hij pers- en communicatieverantwoordelijke van het aartsbisdom Mechelen-Brussel. In 
die hoedanigheid was hij ook hoofdredacteur van het bisdomblad Pastoralia. Die functie zal hij 
blijven uitoefenen. Jeroen Moens is gehuwd en vader van twee dochters en twee pleegzonen. 
 
Mechelen/Brussel, vrijdag 23 juni 2017 


