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de kerk. Ik spreek de jongste jaren veel over de

Netwerker van God
voor de mensen

teksten van paus Franciscus. Die zijn een enorm
geschenk voor onze kerk: zijn encycliek Laudato
Si’, zijn exhortaties Evangelii Gaudium en Amoris
Laetitia, en de bul Misericordiae Vultus. Ik vind het
belangrijk die rijke boodschappen van de paus
zelf uit te dragen, te vertellen wat er in die documenten staat en samenvattingen of kernuitspraken in gekopieerde bundeltjes uit te delen.
Zo sijpelen die inzichten door naar bredere lagen
van kerkgangers en mensen van goede wil.

Afrika
Als nieuwkomer in zo’n generaal bestuur erf je uiteraard projecten die je voorgangers in gang hebben gezet. Zo had de vorige missieverantwoordelijke sterk ingezet op Afrika en ik ging daarmee
door zodat we van een aanwezigheid in 22 landen groeiden naar missies in 36 naties in Afrika. Ik
trok daarvoor het continent rond en praatte met
bisschoppen om te zien waar we met een project
konden beginnen. Altijd handelden we in overleg
met Rome en met de plaatselijke bisschoppen.
Zonder hun steun en waardering voor de aanpak
van de salesianen vestigden we ons niet in hun
gebied. Al snel moeten er dan noviciaten komen.
De verdere opleiding van kandidaten gebeurde
dan gezamenlijk voor een grotere regio.

“Aartsbisschop
Robert Sarah prijkte
in top drie om uit de
weg te ruimen.”
De kerk in Afrika was al langer een groeipool,
maar de salesianen waren niet gevolgd in die evolutie. Lang werd er vanuit onze congregatie niet
in Afrika geïnvesteerd. We hadden daar een inhaalbeweging te maken. Bij het aantreden van de

Luc Van Looy op bezoek in Maputsoe, Lesotho, Afrika, in 1988. © rr

vorige missieverantwoordelijke waren er maar 16

Tertio-redacteur Emmanuel Van Lierde voerde lange gesprekken met

Kerk brengen

projecten van de salesianen in Afrika. Hij vermeer-

Gents bisschop Luc Van Looy. Ze liggen aan de basis van het boek Netwerker

Ten derde breng je als overste – of nu als bisschop

derde ze en legde al de kiemen voor verdere stich-

– de kerk naar de mensen. Je smeedt banden tus-

tingen en initiatieven waardoor ik het aantal tot

sen de plaatselijke gemeenschap, hun bisdom

36 kon laten stijgen. Ngo’s begonnen zich toen

en de wereldkerk. Toen ik bijvoorbeeld rondtrok

volop op Afrika te richten en wij vonden ook dat

in Latijns-Amerika, bestudeerde ik met de sale-

Afrika ons nodig had om er technische scholen

sianen en de jongeren de grote documenten van

uit te bouwen, de jongeren een vak te leren en zo

de bisschoppenconferenties van Latijns-Ame-

bij te dragen aan jobcreatie. Dat zijn nu goed flo-

rika (CELAM) van Medellín (1968), Puebla (1979) en

rerende scholen. In Afrika kun je inderdaad iets

Santo Domingo (1992), en vroeg hen hoe ze die

doen en realiseren. Steek er een stok in de grond

teksten konden vertalen naar hun situatie of hoe

en hij begint te bloeien, zegt het spreekwoord.

van God voor de mensen dat op 12 april na de chrismamis om 19 uur in de
Gentse Sint-Baafskathedraal wordt voorgesteld. In dat geloofsboek en
“geestelijk testament” vertelt de bisschop, salesiaan, missionaris en vriend
van de wereldkerk, wat hem ter harte gaat en waar hij God aan het werk
ziet. Deze voorpublicatie neemt u mee naar de periode van 1984 tot 2003,
toen Van Looy lid was van het centraal bestuur van de salesianen van
Don Bosco in Rome en hij van daaruit de wereldkerk verkende. Hij vertelt:

zij ermee aan de slag konden. Samen met een
Schotse zuster van Don Bosco trok ik eens drie we-

Charisma

“Wees altijd blij en laat de mussen maar tsjilpen.”

zijn er dan bijeen. Dat is het moment om te wer-

ken rond in Latijns-Amerika, we deden Argentinië,

Dat missiewerk betekende effectief nog vaak er-

Dat is een bekend gezegde van Don Bosco en

ken aan eenheid en er vreugde te brengen. In In-

Colombia en Mexico aan en werkten in alle pro-

gens van nul beginnen. Ik denk bijvoorbeeld aan

het geeft goed de opdracht weer van wie deel

dia werd ik zelfs een keer op een olifant gehesen

vincies met de CELAM-tekst van Santo-Domingo.

Guinee-Conakry waar president Ahmed Sékou

uitmaakt van het hoofdbestuur van onze con-

en moest zo met de stamhoofden een intocht in

Wij gaven alleen het avondwoordje en lieten over-

Touré in 1984 stierf. Robert Sarah was toen de

gregatie. Wat doen de algemene raad en de al-

de gemeenschap maken die me met takken toe-

dag de mensen van ter plaatse praten. Zij kennen

aartsbisschop van Conakry, nu is hij voorzitter

gemeen overste? Uiteraard het beleid uitteke-

juichte. Alsof ik de paus zelf was…

hun situatie, maar hebben niet altijd oog voor wat

van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst

nen en mensen benoemen, maar voorts veel op

elders in de wereld gebeurt. Als bezoeker kunnen

en de Discipline van de Sacramenten in Rome. Na

stap gaan en de lokale huizen bezoeken. En wat

wij hen daarop wijzen, verhalen van elders met

de dood van dictator Touré werd een lijst gevon-

doen we daar? Allereerst bemoediging brengen.

hen delen. Door met hen zulke kerkdocumenten

den van mensen die volgens hem moesten ver-

te bestuderen, brachten we de wereldkerk in hun

dwijnen. Aartsbisschop Sarah prijkte op de derde

midden. Hetzelfde deed ik destijds met de ency-

plaats. Ik woonde een van zijn bisschopsraden bij

cliek Dives in misericordia (1980) van paus Johan-

om te polsen of een salesiaanse stichting in Co-

nes Paulus II. Ik vond dat een schitterende tekst

nakry kon. Ik vertelde er over het salesiaanse cha-

hen. Vaak zijn gemeenschappen blij met zo’n

over de barmhartigheid. Door het Jubeljaar van de

risma en de spiritualiteit van Don Bosco. Zoals ik

hoog bezoek dat langskomt. Ze voelen zich ver-

barmhartigheid vorig jaar hebben velen dat docu-

in onze huizen de wereldkerk hoorde binnen te

ment van onder het stof gehaald en terecht.

brengen, zo bracht ik omgekeerd bij de diocesane

Dat was voor mij altijd een rode draad. Luisteren naar de mensen. Laat ze maar klagen en
zagen, bekritiseren en mopperen, maar breng
zelf vreugde. Wees zelf positief en bemoedig

“Laat mensen maar
klagen en zagen, maar
breng zelf vreugde.”

eerd dat iemand uit Rome naar hen toekomt

Onze tweede taak als bestuurder van de congre-

en dat wekt bijna automatisch enthousiasme.

gatie is het die groepen en gemeenschappen te

Het bracht en brengt altijd veel teweeg. Zo was

verbinden met elkaar, de huizen dichter bij elkaar

Bemoedigen

geven moment stelde ik het volgende voor: wat

ik eens in Manaus, de hoofdstad van de Ama-

te brengen zodat ze geen aparte clubs worden. Als

Eigenlijk doe ik als bisschop hetzelfde. Waar ik

zouden jullie ervan denken als we Afrikaanse

zone in Brazilië. Daar waren missieposten on-

je ergens komt vanuit Rome, zijn er op die plaats

ook kom, ik wil er vreugde of bemoediging, ver-

priesters sturen en geen Europese? Het gesprek

der leiding van telkens één salesiaan. Ik kwam

vaak andere bezoekers uit omliggende gemeen-

bondenheid en kerk brengen. Het is niet mijn

viel stil. Na een tijdje reageerde Sarah: “Mon père,

daar twee dagen langs. Op zo’n moment komen

schappen naar daar afgezakt. Zo ben je meteen

taak zelf te lopen klagen. Neen, ik ben er om te

vous êtes intelligent”. Zij verwachten dat we Eu-

alle inboorlingen uit het woud samen, want de

een bruggenbouwer tussen huizen, groepen

bemoedigen. “Wees altijd blij en laat de mussen

ropeanen sturen, want die brengen geld mee.

grote Manitou is op bezoek. Je wordt met kran-

en gemeenschappen en kan vermeden worden

maar tsjilpen.” Daarnaast is het mijn zending

Maar dan is het hen dus eigenlijk meer om het

sen en cadeaus overladen. Meerdere stammen

dat sommigen op een eilandje gaan leven.

mensen te verenigen en waar ik kom, breng ik

geld te doen dan om ons charisma. Ik verbleef

kerk de salesiaanse eigenheid binnen. Op een ge-
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nog een week bij aartsbisschop Sarah en klaarde

bisschop nodig. Zo wijdde hulpbisschop Paul

algemeen overste en het bestuur in Rome. Het is

maakte het hem al anderhalf jaar ervoor onmo-

de zaak verder met hem uit. We spraken elkaar

Schoenmaeckers van het aartsbisdom mij tot

dus nuttig goed te weten wie er ter plaatse alle-

gelijk het bestuur van de congregatie op zich te

regelmatig in die dagen. Als we Afrikanen zou-

priester terwijl ik die voordien nooit had ontmoet

maal rondloopt. Vanuit een provincie wordt een

nemen, waardoor ik de feitelijke leiding had. Het

den sturen, dan zijn die sneller geïncultureerd

en daarna ook niets met hem te maken zou heb-

voordracht gedaan en in Rome bekijken we dat.

was een moeilijke tijd omdat Don Vecchi in het be-

dan Europeanen. Ze kunnen sneller geloofswerk

ben. Een bisschop heeft werk genoeg in zijn dio-

Het is uit die directeurs dat nadien een inspec-

gin niet wou toegeven dat hij ziek was. Soms ver-

verrichten. We kwamen tot een akkoord en heb-

cees en onze congregatie is groot waardoor ze

teur wordt gekozen. Onbelangrijk is dat alles

gaderden we met het centraal bestuur ’s nachts

ben Congolezen en Mexicanen gestuurd. Nu zijn

aan zichzelf genoeg kan hebben. Dan bestaat het

niet, het gaat ten slotte om de leiding.

zonder hem. Het laatste jaar was hij opgenomen

er drie huizen van de salesianen in Guinea.

risico dat ieder op zijn eiland blijft en naast elkaar

in de universitaire infirmerie en ging ik elke avond

werkt. Ik vond het daarom belangrijk de salesia-

bij hem op bezoek. Ik diende ook het algemeen

Verzet en engagement

Centraal bestuur

nen bij de ruimere kerk te houden en omgekeerd

Veertien salesianen, onder wie de algemeen over-

kapittel voor te bereiden waar een opvolger voor

Toch waren het niet altijd leuke reizen. Soms ga

in de bisdommen iets binnen te brengen van de

ste en de vicaris, zetelen in het hoofdbestuur van

Don Vecchi gekozen zou worden. Als vicaris en

je ergens heen om er een conflict op te lossen of

salesiaanse eigenheid; bruggenbouwer te zijn

onze congregatie. Zeven daarvan zijn verantwoor-

doordat ik anderhalf jaar al de leiding van de con-

om mensen bij te staan in de ellende die hun deel

tussen de reguliere en de seculiere kerk.

delijk voor een regio, vijf zijn er bevoegd voor een

gregatie had waargenomen, lag het in de lijn van

werd. Zo trok ik rond Kerstmis 1984 naar onze

inhoudelijk domein zoals de missie, de jeugdpas-

de verwachtingen dat ik verkozen zou worden.

salesianen in de Ethiopische stad Makalé. Het

toraal, de salesiaanse familie, de communicatie

Maar net toen had ik in Rome mijn fietsongeluk

was de tijd van de enorme droogte in dat land.

en de vorming. Ik had altijd een thematische taak

waardoor ik tien dagen afwezig was op het kapit-

in het bestuur. In de vakantiemaanden waren we

tel en er daarna op krukken rondliep. En allicht zo

allemaal samen in Rome, zowel tijdens de zomer-

werd ik niet de volgende algemeen overste.

Met een vliegtuig vol hulpgoederen van Caritas
vlogen een Italiaanse salesiaan en ik mee. Twee
weken verbleven we er in een opvangkamp.
Dagelijks stierven mensen van de honger onder onze ogen. Wat kun je doen? Geregeld zaten
we op de grond naast die lijdende mensen. Zo’n

“Waarom hebben wij
het goed terwijl elders
mensen omkomen
van armoede?”

vakantie van het noordelijk halfrond als tijdens
de wintervakantie van het Zuiden, dus tweemaal

Zo werkt God

twee maanden. De andere acht maanden van het

Ik maak me daarbij de persoonlijke bedenking dat

jaar dienden om te reizen. Zeker die zeven regio-

God zo werkt in ons leven. Het is wellicht een in-

schrijnende situaties vergeet je niet en dan is de

nale verantwoordelijken trokken dan naar hun

terpretatie maar ze vertrekt vanuit het geloof in

waaromvraag onvermijdelijk. Waarom hebben

gebied. De andere vijf gingen op en af naar diverse

de actieve aanwezigheid van God in onze geschie-

wij het goed en leven we in overvloed terwijl el-

Ook in Vlaanderen stelde ik tijdens de twee vi-

landen voor vorming of om bepaalde dossiers uit

denis. Een herexamen bij de jezuïeten in Turnhout

ders mensen omkomen van armoede, honger en

sitaties die ik er destijds bracht, vast dat onze

te klaren. Tijdens die acht maanden waren er altijd

bracht me als jonge snaak bij de salesianen die

dorst? Het besef van die onrechtvaardige verde-

congregatie en de bisdommen gescheiden we-

drie verantwoordelijken in Rome voor de urgente

ik voordien niet kende. Spontaan vloeide daar-

ling kan ons aanzetten tot handelen, tot verzet

relden waren. De bisschoppen hadden de salesi-

beslissingen en de lopende zaken. Ofwel was de al-

uit mijn roeping als salesiaan. In Vlaanderen, met

en engagement. In dat kamp hebben we Kerst-

anen niet nodig en omgekeerd. Dat we in aparte

gemeen overste thuis, ofwel zijn vicaris. Naast één

toen een grote provincie van de salesianen, zou

mis en Nieuwjaar gevierd. Nooit zal ik de uitbun-

werelden leven, is niet gezond. Als bisschop die

van die twee oversten bleven twee andere verant-

ik wellicht nooit provinciaal geworden zijn. Korea

dige avond vergeten op nieuwjaarsdag in Ma-

zelf een religieus is, ben ik er misschien gevoeli-

woordelijken daar. De verslagen van hun tussen-

daarentegen was een kleine provincie waar dat

kalé met de vrijwilligers. We zongen en speelden

ger voor geworden en tracht ik veel bezig te zijn

tijdse beslissingen werden daarna teruggekoppeld

wel gebeurde. Als ik niet als missionaris naar Korea

muziek. Het was voor hen een ontlading van alle

met de religieuzen in ons bisdom. Verscheiden-

op de algemene vergaderingen van het centraal

was vertrokken, had ik misschien nooit aan een

spanning door dag en nacht de stervenden bij te

heid is goed, ieder mag zijn charisma hebben,

bestuur. Grofweg kun je stellen dat elke bestuurder

algemeen kapittel deelgenomen. Dan was ik ook

staan en in te staan voor alle mogelijke hulp.

maar er moet ook eenheid zijn in de kerk. Pe-

van de congregatie de helft van het jaar op rondreis

nooit gekozen als lid van het hoofdbestuur en ver-

trus en Paulus verschilden geregeld van mening,

is en de andere tijd in Rome verblijft. De algemeen

antwoordelijke voor de missies. En als ik weer jaren

maar ze stonden er wel samen voor hun kerk.

overste en de vicaris wisselen elkaar thuis af, maar

later niet dat fietsongeval gehad zou hebben, was

ze blijven wel voortdurend in contact met elkaar.

ik dan misschien toch algemeen overste van de

Bisdommen en religieuzen
Waar ik als lid van het centraal bestuur kwam
tijdens die reizen, gaf ik voor de salesianen vaak

Structuren uitbouwen

vorming of retraites over het evangelie en over

Tijdens de reizen vanuit het centraal bestuur

Fietsongeluk

geen bisschop van Gent benoemd, terwijl ik buiten

Don Bosco. Tegelijk zorg je ervoor dat de congre-

was ik ook bezig met onze structuren, de be-

Ik was vicaris onder de Argentijn Juan Edmundo

al mijn verwachtingen daar beland ben. Achteraf

gatie bij de kerk blijft, dat de salesianen niet hun

staande versterken en nieuwe opzetten. Tegelijk

Vecchi. Hij stierf op 23 januari 2002 aan een her-

ontdek je daar een lijn in. Het lijkt alsof het leven

weg opgaan, los van de diocesane bisschoppen.

kijk je uit naar geschikte inspecteurs (provinci-

sentumor, 14 dagen voor zijn eerste termijn van

aaneenhangt van toevalligheden, maar kunnen

Normaal hebben wij alleen voor de diaken- en

aals). Ook de benoeming van directeurs (over-

zes jaar verstreken was – je kunt één keer herko-

we daarin niet evengoed God aan het werk zien? Ik

de priesterwijdingen in onze congregatie een

sten) van de huizen wordt goedgekeurd door de

zen worden voor een tweede termijn. Die ziekte

antwoord daar ja op. Zo werkt God inderdaad.

salesianen geworden? In dat geval was ik daarna
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ADVERTENTIE

In ruil voor deze bon kan je tussen 12 april en 15 mei 2017
het boek Netwerker van God voor de mensen kopen
voor slechts € 20 i.p.v. € 24,50.
De korting geldt enkel bij afgifte van de bon in één van de
liturgische centra en boekhandels die erop vermeld staan.

