Nieuwjaarsbrief 2018

Geachte genodigden,
Reeds voor de 7de keer mag ik hier voor u staan, voorwaar een hele tijd, lang genoeg om thuis te
komen en kennis te hebben van de ‘kerk in Kortrijk, Harelbeke en Kuurne’. De voorbije jaren waren
lang niet altijd gemakkelijk voor elk van ons. We staan voor grote uitdagingen. Maar we beleven een
boeiende tijd vol nieuwe kansen. En er zijn zoveel goede mensen, actief of biddend betrokken. Open
voor de heilige Geest durven wij het samen aan om weer een nieuw jaar aan te snijden.
Wanneer we even achterom kijken, dan springt het bezoek van de bisschop aan ons decenaat er uit
(24.10). De dag was uitstekend voorbereid (dank aan Hadewijch voor de organisatie; dank aan diaken
Wilfried voor het speciaal gemaakte lied; dank aan zovelen die meegewerkt hebben). Twee dingen
wil ik even noemen. ’s Morgens was er het ontbijt voor al wie als benoemde in het pastorale ambt
staat: parochieassistenten, pastorale werkers, diakens, priesters. Het is goed dat we de realiteit
onder ogen zien: terwijl er een priesterroepingencrisis is, ontspringen nieuwe roepingen: een waaier
aan interessante en gemotiveerde mannen en vrouwen die concreet de KIK dragen. Het tweede wat
me diep heeft ontroerd was het bezoek van de bisschop aan De Kindervriend in Rollegem. Nu ben ik
er zeker van dat God bestaat: het hele gebeuren daar in de grote zaal ademde God. Hij was daar.
Achteraf in de evaluatie, klonk het dat er precies ‘goesting’ is bij velen om opnieuw een groot
decanaal initiatief te doen (zoals indertijd met Bijbels in de Stad).
Op 3.1 was er de jaarlijkse dekenvergadering met de bisschop en zijn beleidsploeg. Er werd ingegaan
op de beleidsnota ‘Verdiepen en verbinden’ (de vraag kwam of elke pastorale eenheid of federatie
een vluchtelingengezin kan ‘omarmen’). Vier deeltjes in deze tekst: op weg naar eenheidspastoraal;
aandacht voor vorming; waarderend personeelsbeleid; jongeren. Er wordt van elke deken gevraagd
dat hij een dekenaal overleggroep heeft en er zal een dekenale parochieassistente worden benoemd.
Beide vragen zijn hier in Kortrijk al lang ingevuld. Ten derde wordt gevraagd om de
pastoorsconferentie ook te betrekken in het beleid (daarom zal de conferentie van de pastoors vanaf
nu starten om 11u, om daar tijd voor te hebben). Op korte termijn gaan we in het bisdom naar 10
dekenijen en tegen 2020 zal elke parochie of federatie opgenomen zijn in een pastorale eenheid. Tot
slot wens ik in mijn eigen naam aan elk van u te vragen om dit jaar iets nieuws op te starten. Dat
geeft zoveel voldoening!
In onze dekenij zijn er enkele priesters overleden en zijn er enkele benoemingen te noteren. Marc
Dhondt is aan de slag in PE Edith Stein en Frans De Muynck is aangesteld in Sint-Jan en Sint-Elisabeth.
Binnenkort krijgt pastoor John Dekimpe een nieuwe taak in WZC Sint-Jozef en wordt hij opgevolgd
door priester Guido Cooman. Voor beiden geen vanzelfsprekende overgang. Ik vraag van u een gebed
tot de Geest dat dit alles goed mag gebeuren.
Een kort overzicht van de dekenale werkgroepen. Er is de werkgroep Solidariteit (samensmelting van
werkgroep Broederlijk Delen en Welzijnszorg). Er wordt regelmatig vergaderd. Beide grote acties
krijgen veel aandacht. Er wordt telkens een tekst geschreven die de verschillende pastorale
entiteiten kunnen overnemen in Kerk en leven en/of hun digitale nieuwsbrief. Er wordt ook telkens
een visueel element uitgewerkt en als ‘gesneden brood’ aangeboden. De werkgroep InVorm@17

kampt met het probleem van de rekrutering van jongeren die de lange weg willen gaan. Er is de
werkgroep ‘Dialoog in vriendschap’ die vanuit onze kerk dialogeert met de Moslimgemeenschap van
de Kortrijkse moskee. Nu al enkele jaren op rij inviteren we elkaar om beurten en organiseren we
een dialoogtafel: de laatste keer waren we met een 60-tal vooral jonge mensen om te delen rond de
beleving van het Kerstfeest en het Offerfeest. Er is de werkgroep Passio2018 die in de binnenstad
een vrij groot project opzet, rond en vanuit de video-installatie ‘Martyrs’ van Bill Viola
(www.passio2018.com). De Ark-in-oprichting in Kortrijk lééft en komt zowat om de zes weken samen
in De Zindering voor leuke activiteiten. Er kan nog altijd nieuw volk aansluiten! Over DeZindering
gesproken: het gaat niet alleen om de plek waar we nu zijn en ook niet alleen om de lokalen waar de
dekenij nu thuis is (de verhuis is goed verteerd en de dames jeunen zich hier, zeggen ze); DeZindering
wil beweging op gang brengen, een aanbod doen aan mensen die zoeken naar verdieping en
zingeving. Het project Passio2018 kadert in deze bedoelingen. De werkgroep ‘Charisma’ heeft nu een
VZW-structuur gekregen en een trekker in de persoon van ererector Vic Nachtergaele. Deze
werkgroep-vzw wil het spirituele erfgoed van de kloosters van onze regio behoeden, in kaart
brengen, ontsluiten en aanbieden aan een ruimer publiek. Verleden jaar waren we te gast bij de
zusters Augustinessen van Het Hospitaal op Erfgoeddag; dit jaar zijn we te gast bij de Zusters van
Sint-Niklaas in de Voorstraat, ook Augustinessen. Erfgoeddag 2018 gaat rond ‘kiezen’ en met de
werkgroep willen we dit thema bij de genoemde zusters uitwerken. We hopen op even grote respons
als verleden jaar. Er is nog altijd een intense samenwerking tussen de dekenij en Porta Aperta van de
Sint-Michielsbeweging. Ik schat dat er in totaal zo’n 15 families onderdak werd geboden, naast een
dozijn jongeren die een tijd in het Sint-Michielshuis verbleven. Op dit moment is er een rustpauze
ingelast. Er worden geen nieuwe gezinnen meer gezocht om te huisvesten. We zoeken wel actief
naar buddy’s. Het is van belang te noteren dat op 20.1 de sociale winkel ‘Potpourri’ geopend zal
worden door zuster Jeanne Devos. Proficiat aan Emmanuel en Sint-Michiel.
Ik wil aan het eind van dit woord een oprechte dank formuleren aan u allen. Elk van u is actief
betrokken op KIK. Ieder van u probeert mee dat visioen van de Heer Jezus concreet te maken. Dank
voor uw inzet. Het komende jaar zal wellicht ook niet zonder problemen of uitdagingen voorbij gaan.
Ik wens u geestkracht en creativiteit om een willig instrument te zijn in de hand van de Heer. Ik heb
een bloemetje meegebracht voor mijn directe medewerkers, Hadewijch en Martine en Miejef. Miejef
werkt dit jaar al 30 jaar voor de Kerk. Ze is in 1988 begonnen onder de toen beginnende deken
Aneca. Sinds dekenij Harelbeke opgehouden heeft te bestaan, verdeelt zij haar werktijd voor de kerk
over Harelbeke en Kortrijk – voorwaar niet altijd makkelijk. Dank om hier de zorg voor VZW’s en
patrimonium te behartigen. Laten we het glas heffen op dit nieuwe jaar!
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