
Dankbaar voor wat was, en hoopvol uitkijkend naar wat komen zal. 

 

Zondag 18 september werk ik officieel aangesteld in de pastorale zone “de wijnstok”. 

Wanneer ik even terugkijk op deze viering zijn er enkele woorden die mij spontaan voor de 

geest komen. 

“Goesting”, goesting om samen met een groep geëngageerde vrijwilligers aan de slag te 

gaan om “mee” te bouwen aan een sterke pastorale zone.  

“Samen”, alleen is maar alleen, en als persoon ben ik maar wie ik ben, met talenten en heel 

wat onvolmaaktheden. Maar als we al onze talenten samenbrengen dan leggen we een 

mooie basis om tot “één” mooi verhaal te komen. 

“Verbondenheid”, het was een genoegen, en enorm deugddoend om mensen te ontmoeten 

uit de verschillende parochies van de pastorale zone. Het was in een sterke verbondenheid 

dat wij mochten vieren en luisteren naar Gods woord. 

“Dankbaar”. Het was de zondag van de viering “met jeugdig tintje”. Het deed mij enorm veel 

deugd om deelgenoot te zijn van een viering voor een stuk aangepast aan de jonge mensen 

uit onze eenheid. Dankbaar voor de mensen die deze viering hebben voorbereid en zochten 

om de jongeren zo maximaal mogelijk te betrekken in de viering 

“Diversiteit”. Toen ik in mijn omgeving vertelde dat ik in Willebroek ging werken verklaarden 

sommigen mij een beetje gek. Zoveel diversiteit en zo weinig katholieke gelovigen, dat kreeg 

ik te horen. Maar laat diversiteit nu een kracht zijn, een opstap naar verbondenheid, een 

kans om een diverse gemeenschap te laten samenleven in zijn eigenheid, in zijn “anders 

zijn”, maar met vertrouwen in elkaar. 

“Hoop”. Ik heb al verschillende mensen mogen ontmoeten. De zoneploeg, de verschillende 

vrijwilligers uit de parochies, mijn collega Corina, de begeleiders van de catechese enz. 

Allemaal mensen met een verschillende achtergrond, verschillende karakters, verschillende 

talenten. Dit alles geeft mij hoop. Hoop dat wij de gaven die wij gekregen hebben mogen en 

kunnen inzetten tot wat de Heer ons heeft voorgedaan. Zijn boodschap, zijn woord laten 

klinken waar wij het mogen doen. En als ik de inbreng van de jongeren zag in de viering 

vorige zondag dan wordt ik gesterkt in mijn gedachte, “de jeugd is nog niet vervreemd van 

God” 

“Zoeken”. We weten allemaal, de kerk is in verandering.  De kerk van vandaag zal de kerk 

van morgen niet meer zijn. We horen allerhande zaken. De kerk is kapot, de kerk is oud, we 

moeten zoveel mogelijk sluiten, we hebben geen pastoors meer,……Dat kan ons 

ontmoedigen, dat is zo.  Maar het kan ons ook uitdagen om te zoeken naar andere manieren 

van evangelisatie, andere manieren zoeken om mensen te bereiken. Dit is een uitdaging. En 

nu al heb ik vertrouwen dat er hier mensen zijn die hand in hand die zoektocht willen 

aanvatten. 

Verschillende gevoelens die mij te beurt vielen op 18 dagen aanstelling. Het kan al tellen. 

Maar het is met een dankbaar hart dat ik ze met u allen wil delen. Dank u wel dat ik met 



jullie allen op weg mag gaan, en nu al dank u wel aan iedereen die wil meebouwen aan onze 

pastorale zone. 

Maar laat mij ook mijn dankbaarheid uitspreken voor de mensen (waar ik er enkele niet van 

ken), die zes jaar lang het beste van zichzelf gegeven hebben voor de pastorale zone. Voor zij 

die hun engagement niet hebben verlengd, om welke reden dan ook, het ga jullie allemaal 

goed.  

Van harte, 

David Vanderwegen 

 

 

 


