
uit de toespraak van Kardinaal Jozef De Kesel 

bij de voorstelling van de nieuwe engagementsverklaring van Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

 

Altijd al heeft de kerk zich zeer maatschappelijk betrokken gevoeld. Met zovelen, van welke 

overtuiging ook, hunkert ook zij naar een meer menselijke samenleving. En zij wil daartoe 

bijdragen. De grote vragen en uitdagingen waarvoor we staan in ons land en wereldwijd, 

daarvan zegt ze niet: daar hebben wij niets mee te maken. De stijgende armoede, de 

vluchtelingenproblematiek, de eerbied voor het leven, de toekomst van deze planeet: het 

gaat haar ter harte. 
 

Tot die grote en belangrijke opdrachten en uitdagingen behoren ook onderwijs en opvoeding. 

Al van oudsher is de geloofsgemeenschap daar zeer bij betrokken. Zij doet het vanuit haar 

geloof in het evangelie. Niet om wat dan ook aan jonge mensen op te dringen. Maar het 

woord en de geest van het evangelie en de oproep tot menselijkheid en solidariteit die het 

inhoudt, kunnen jonge mensen helpen en inspireren om zelf verantwoorde keuzes te maken 

en hun eigen weg te vinden in het leven. Altijd in openheid en dialoog waartoe het evangelie 

zelf ons oproept. 
 

Zo verstaat het katholiek onderwijs en haar dialoogschool zich als een dienst aan de 

samenleving: niet alleen door onderwijs en opvoeding maar ook door in de multireligieuze en 

multiculturele context te ijveren voor een respectvolle, rechtvaardige en menselijke 

samenleving. 
 

Daaraan willen we als Kerk en Katholiek Onderwijs onze beste krachten wijden. In grote 

dankbaarheid voor allen die zich binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen daarvoor inzetten. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

uit de toespraak van Kardinaal Jozef De Kesel 

bij de voorstelling van de nieuwe engagementsverklaring van Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

 

Altijd al heeft de kerk zich zeer maatschappelijk betrokken gevoeld. Met zovelen, van welke 

overtuiging ook, hunkert ook zij naar een meer menselijke samenleving. En zij wil daartoe 

bijdragen. De grote vragen en uitdagingen waarvoor we staan in ons land en wereldwijd, 

daarvan zegt ze niet: daar hebben wij niets mee te maken. De stijgende armoede, de 

vluchtelingenproblematiek, de eerbied voor het leven, de toekomst van deze planeet: het 

gaat haar ter harte. 
 

Tot die grote en belangrijke opdrachten en uitdagingen behoren ook onderwijs en opvoeding. 

Al van oudsher is de geloofsgemeenschap daar zeer bij betrokken. Zij doet het vanuit haar 

geloof in het evangelie. Niet om wat dan ook aan jonge mensen op te dringen. Maar het 

woord en de geest van het evangelie en de oproep tot menselijkheid en solidariteit die het 

inhoudt, kunnen jonge mensen helpen en inspireren om zelf verantwoorde keuzes te maken 

en hun eigen weg te vinden in het leven. Altijd in openheid en dialoog waartoe het evangelie 

zelf ons oproept. 
 

Zo verstaat het katholiek onderwijs en haar dialoogschool zich als een dienst aan de 

samenleving: niet alleen door onderwijs en opvoeding maar ook door in de multireligieuze en 

multiculturele context te ijveren voor een respectvolle, rechtvaardige en menselijke 

samenleving. 
 

Daaraan willen we als Kerk en Katholiek Onderwijs onze beste krachten wijden. In grote 

dankbaarheid voor allen die zich binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen daarvoor inzetten.  


