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Nieuwe uitdaging
Johan Loones, pastoor
Vrijdag 13 mei 2022… Was die vrijdag nu een ongeluksdag of een geluksdag? Op die vrijdag werd bekend gemaakt dat bisschop Lode
Aerts mij een nieuwe zending heeft
toevertrouwd. Hij heeft mij benoemd tot pastoor in de Federatie
Menen-Wervik-Geluwe en tot deken in het decanaat Menen. In de
Goede Week werd mij de vraag gesteld of ik deze taak wilde op mij nemen. Na enige dagen van bedenktijd en discreet overleg, heb ik mijn
jawoord gegeven. Een nieuwe stap
zetten in je leven als priester is
niet evident. Je moet veel loslaten:
mensen waar je mee hebt samen
gewerkt, tochtgenoten die vrienden zijn geworden, momenten van
vreugde en pijn die je samen gedeeld hebt,… Maar het is en blijft
vooral vooruit kijken en vooruit
gaan. Vanuit het ‘nu’ de toekomst
tegemoet. De nieuwe uitdaging ga
ik vol vertrouwen tegemoet. Die
nieuwe stap zet ik met dankbaarheid voor wat ik mocht meemaken
op mijn weg. Ook met veel dankbaarheid om het vertrouwen dat de
bisschop in mij stelt.
Verbinden is vernieuwen
‘Verbinden’ is een rode draad in
het huidige beleid van ons bisdom Brugge. Nadenkend over mijn
loopbaan besef ik vandaag meer dan
ooit dat ‘verbinden vernieuwen’ is.
Kijk maar naar de relaties die we ieder op onze wijze beleven. Wanneer
mensen zich met elkaar verbinden,
dan verander je. Je vernieuwt. Wie
weigert zich aan te passen en rekening te houden met de ander kan
wellicht nooit in verbondenheid
groeien. Gaat het zo in liefde en
vriendschap tussen mensen. Des te
meer mag het zo gaan in de kerk en
geloofsgemeenschappen. Waar verbondenheid groeit, daar wordt iets
nieuws zichtbaar. En dat nieuwe
gaat niet over een facelift om ‘in’
en ‘hip’ te zijn. Geen uiterlijke opsmuk. Maar een vernieuwen vanuit

de wortels van de traditie van het
evangelie en de kerk. Noem het ‘verdiepen’, wat de tweede rode draad is
in het diocesaan beleid.
Ervaring onderweg
Wie durft verbindend te leven,
ervaart deze vernieuwing gaande
weg. Ik noem het mijn geluk dat
ik deze ervaring de voorbije 33 jaar
mocht opdoen. Mijn priesterwijding was op zondag 24 september
1989 in de Sint-Michielskerk te Roeselare. Het jaar dat ik mijn legerdienst voldeed als aalmoezenier in
het Duitse Soest. Daarna volgenden 9 jaar leraar aan het OnzeLieve-Vrouwecollege te Assebroek.
In 1999 werd ik pastoor in de Federatie Moerkerke-Damme. Het was
de begintijd van de federaties in

ons bisdom. Direct kreeg ik 7 parochies onder mijn hoede. In 2009
mocht ik terugkeren naar mijn geboortestreek om pastoor te worden
in de Federatie Ledegem. Dan begon het tijdperk van de pastorale
eenheden. Zo werd op 10 mei 2015
de federatie omgedoopt tot ‘Pastorale Eenheid heilige Damiaan Ledegem’. In oktober 2015 vertrouwde bisschop (nu kardinaal) Jozef De
Kesel mij ook de Federatie Rumbeke toe. Daar zijn we op 24 september
2017 de ‘Pastorale Eenheid heilige
Vincent Rumbeke’ geworden. Een
heel boeiende weg tot nu toe. Maar
een weg die maar mogelijk was en
is dank zij de verbondenheid met
toegewijde teamleden en vrijwilligers. Zonder hun verbindend engagement is geen vernieuwing moge-

lijk. Dan sta je als priester moederziel alleen. En de tijd dat de pastoor
heer en meester was heb ik gelukkig
nooit gekend. Die ligt definitief achter ons. Ik ben dan ook heel dankbaar om het samen op weg mogen
gaan met veel geëngageerde mensen. ‘Samen’ als team en met vrijwilligers dragen we de verantwoordelijkheid om het goede nieuws van
het evangelie bij de mensen te brengen. De vreugde van het evangelie…
Het is voortdurend het leven als
christen heruit vinden.
Deken worden
En nu mag ik nog leren om deken te worden. Gelukkig heb ik tot
vandaag altijd op een goede manier
met mijn dekens kunnen en mogen
samenwerken. Vanuit die samen-

werking worden zij nu een beetje
mijn leermeesters. Om te beginnen
mag ik de Federatie Menen-Wervik-Geluwe verder laten groeien
tot een Pastorale Eenheid. Laat ons
zeggen dat deze Federatie momenteel in ‘verlovingsmodus’ is. Daarnaast zijn er in het decanaat Menen
3 Pastorale Eenheden: de Pastorale
Eenheid Zacheus Wevelgem-Gullegem, de Pastorale Eenheid De Bron
Lauwe-Rekkem en de Pastorale Eenheid Onze-Lieve-Vrouw DadizeleSlypskapelle-Moorslede. Ik zie er
naar uit om met de vrijgestelden en
de vrijwilligers samen verder ‘verbindend’ op weg te gaan. Op gebaande én ongebaande wegen, met
de vreugde van het evangelie in het
hart.
Vooruit zien en samen danken
Hoe de verdere pastorale werking
binnen de Pastorale Eenheden Damiaan en Vincent zal gebeuren,
daarover zal het bisdom binnenkort communiceren. Tot 31 augustus blijf ik alvast aan de slag, samen
met jullie. September wordt dan een
overgangsmaand, om de weg naar
Menen te vinden. De weg naar nieuwe ontmoetingen. Mijn periode in
Ledegem en Rumbeke wil ik dan
samen afsluiten met een dankmoment en viering in het weekend
van 24 en 25 september. Zaterdag
24 september om 17.30 uur is er een
eucharistieviering in de Sint-Petrus en Pauluskerk te Rumbeke en
zondag 25 september om 10.30 uur
in de Sint-Pieterskerk te Ledegem.
Begin oktober word ik door bisschop Lode Aerts aangesteld in Menen. Maar daar volgt later meer concreet nieuws over. Laten we op onze
wegen alvast samen verder ‘verbindend’ vooruitzien.
(Reageren
be)
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