15 april 2021
Kerk Vanuit de Geest
visietekst van bisschop Lode van Hecke

Na één jaar omschreef de Gentse bisschop de 'grondtoon' waarin hij de volgende jaren wil werken.
Na één jaar bisschop-zijn brengt bisschop Lode in zijn visietekst zijn bevindingen samen.
Het was een bijzonder jaar natuurlijk. Minder dan twee weken na zijn wijding op 23 februari
2020 ging het land op slot. Heel zijn planning liep van meet af aan in het honderd.
Terugblikkend ervaart hij dat ook als een kans om mensen rustiger te ontmoeten en zelf
kritisch na te denken over wat hij hoorde en zag. Over deze tekst, die een beleidsvisie
formuleert, zegt hij:
Zie het als een algemeen kader waarbinnen ik de komende jaren wil werken.
Achtereenvolgens bespreekt hij bron en centrum van waaruit alles gedacht moet worden. Dat werpt
een bijzonder licht op de context waarin we vandaag werken. Daarna ontwikkelt hij vier accenten
voor de komende jaren:
•
•
•
•

collegialiteit;
aandacht voor jongeren en ouderen en ook voor de vrouw in de Kerk;
de missionaire zending van de Kerk 'naar buiten';
de zorg voor de armen. Dat laatste accent vindt de bisschop zo belangrijk dat hij het in een
aparte tekst zal uitwerken.

Deze vier punten zie ik als een grondtoon die als achtergrond blijft meeklinken in ons
pastorale werk.
Veel vraagt nog concretisering en uitwerking. "Trouw aan wat ik geschreven heb, wil ik dat
doen in en geest van welbegrepen synodaliteit en collegialiteit."
'In de vreugde van de Geest'
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De vreugde is dus geen beate stilstand, maar elan en enthousiasme.
Ze is kracht en moed

Zijn bisschopsleuze, die ook zijn leuze was als abt van Orval, ziet de bisschop als de gids in
alles wat we zeggen en doen:
De vreugde is de bevestiging van echt leven, van vrede en harmonie. In die zin is de
vreugde wervend, zonder zich op te dringen. Maar het is de vreugde van de Geest. Hij is het
principe van dynamisme en vernieuwing. Zijn vreugde is dus geen beate stilstand, maar elan
en enthousiasme. Ze is kracht en moed. Daar staan we voor:
Gods Geest houdt de toekomst open, ook in de moeilijkste omstandigheden.

Kerknet 20210415 Samen Kerk opbouwen vanuit de Geest.docx

2

