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Op zondag 24 oktober 2020 werd Paul De Caluwé figuurlijk in de bloemetjes gezet 
voor zijn vele jaren inzet en werk voor de kerkfabriek. Het lijken wel ‘vijgen na Pasen’, 
want hij heeft de kerkfabriek al verlaten in juli 2020. Maar door corona was het niet 
mogelijk om dit eerder te doen. Wij wilden er ook de hele gemeenschap bij betrekken 
en niet enkel een klein groepje. 

In 2013 werd Paul voorzitter van de kerkfabriek in Willebroek. De jaren van allerlei 
vernieuwingen waren net begonnen.  

• De vier parochies in Willebroekcentrum waren pas gefusioneerd. Ze smolten samen 
tot één enkele parochie, onder de naam van de hoofdkerk van Willebroek: Sint-
Niklaas. Klein-Willebroek was al eerder samengegaan met Sint-Niklaas, maar vanaf 
december 2011 vielen ze allemaal samen. De zorg voor de overgebleven 
kerkgebouwen – wat moet er mee gebeuren? – kwam onmiddellijk op zijn bord 
terecht. Niet eenvoudig. 
 

• De Sint-Niklaaskerk was net vernieuwd tot wat ze vandaag is: mooi geschilderd, 
nieuw interieur, d.w.z. nieuw meubilair, maar ook een totaal andere schikking, 
waarachter een heel nieuwe visie van vieren zat. Wij wilden meer gemeenschap 
vormen, rond het altaar zitten i.p.v. op rijen zoals in een bus, mekaar dus in de ogen 
durven kijken. Wij probeerden de vieringen meer levensnabij te brengen. Ook niet 
altijd even gemakkelijk… 
 

• Toen kwamen de jaren waarin de parochies van een hele gemeente moesten gaan 
samenwerken. D.w.z. één parochie voor het hele grondgebied Willebroek. 
Blaasveld, Heindonk en Tisselt werden dus toegevoegd. Op pastoraal vlak zijn wij 
nog steeds bezig om die ene parochie vorm te geven. De kerkfabriek moest 
onmiddellijk mee in de vernieuwing en er werd dus in 2015 één kerkfabriek 
samengesteld voor die ene parochie Sint-Niklaas. 
  

• Er kwam vanuit de overheid onmiddellijk de vraag om een kerkenbeleidsplan op te 
stellen. Het viel niet zomaar plots uit de lucht. De overheid zat al lang te broeden op 
afslanking. Zinvol werk was het wel. Het zette de lokale beleidsmensen van een 
parochie aan om na te denken over de toekomst, maar met respect voor het 
verleden. Het was wel een grote uitdaging. Vele vergaderingen, werkgroepen – al 
dan niet met mensen van de gemeente en/of met allerlei experten – brachten de 
kerkfabriek tot het schrijven van een lijvig document. En voor de parochieploeg De 
Wijnstok – die ondertussen ‘zoneploeg’ moet genoemd worden – was dit 
kerkenbeleidsplan een noodzakelijk instrument voor het schrijven van ons pastoraal 
plan.  

 

De zorg van Paul voor het patrimonium van de kerkfabriek was onnoemelijk 
groot. In vele wetteksten staat vaak: ‘zorg dragen als een goed huisvader’. Dat deed 
hij. Hij was als voorzitter een goede huisvader voor de kerkfabriek: behouden wat nuttig 
en nodig is, maar ook afstand doen van wat overbodig is. En altijd rekening houdend 
met het evenwicht tussen kosten en baten, en dat niet alleen financieel.  



Voor Paul moest het kerkgebouw ook een open kerkgebouw zijn, gericht op de brede 
gemeenschap. Daarom vond hij samenwerking met de Cultuurdienst van de gemeente 
belangrijk. Een vraag naar het organiseren van andere activiteiten kwam maar zelden 
ongelegen. Mensen konden in de kerken van Willebroek vaak genieten van een 
concert, een tentoonstelling, een rondleiding.  

De gelovige gemeenschap van de Sint-Niklaasparochie is Paul bijzonder dankbaar voor 
al dat werk dat hij gedaan heeft, voor zijn soms grenzeloze inzet, voor zijn visie op de 
toekomst, voor zijn open maar realistische houding. De vele babbels die wij hadden 
getuigen daarvan. Wij wisten wel dat, als wij met hem een gesprek aangingen, dat wij 
dan heel veel tijd moesten voorzien, want hij kon ongebreideld vertellen en 
argumenteren. Allicht is er wel eens iemand geweest die een smoes bedacht om het 
gesprek te kunnen beëindigen.  

Om hem voor die kunde en dat enthousiasme te bedanken ontving hij nog een klein 
geschenkje dat hem zeker zal plezieren. Wij weten dat hij overstroomt van interesse in 
velerlei vormen van cultuur. Hij zal er met plezier voor naar Brussel trekken. 

Bedankt, Paul en geniet van het leven na de kerkfabriek.  

Bij een gelegenheid als deze hoorde natuurlijk ook een drankje. Iedereen werd daarom 
na de viering uitgenodigd in De Twijg om een glaasje te drinken. En Paul heeft er zijn 
babbeltjes gedaan. Ik weet niet of iemand een smoes heeft moeten bedenken… 
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