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Toekomst buiten West-Europa
Evolutie bij de assumptionisten loopt parallel met die in de wereldkerk
positieve maar ook veel negatieve
gevolgen. Voor ons zijn het kansen
om de zaligsprekingen concreet te
maken. Ons charisma zit vervat
in die ene zin van het Onzevader:
‘Uw Rijk kome.’ Onze werkinstrumenten zijn ons geloof, een intens
gemeenschapsleven en een sterk
sociaal engagement.”

Assumptionisten bogen
zich over hun toekomst
op kapittel in Rome
XXCongregatie zette zich
sterk in voor apostolaat
in de media
XX

Bert Claerhout
De augustijnen van de assumptie hielden vorige maand in Rome hun 32ste algemeen kapittel.
De Fransman Benoît Grière werd
toen verkozen tot nieuwe overste.
De komende zes jaar leidt hij de
congregatie, die in 1845 werd gesticht door Emmanuel d’Alzon,
destijds vicaris-generaal van het
bisdom Nîmes. Wereldwijd zijn
de assumptionisten met 775, in
ons land met een zestigtal. De verschuiving van Noord naar Zuid en
van West naar Oost in de wereldkerk vind je ook bij hen terug.
Weinig of geen roepingen en
grotendeels bejaarde gemeenschappen in de westerse wereld
versus vitale en jonge kernen in
Afrika en in sommige Oost-Europese landen. Voor pater Arnold
Castro, de overste van de NoordEuropese provincie, die België en
Nederland omvat, liggen de uitdagingen voor de hand: „We moeten sommige landen loslaten, andere samenbrengen en nieuwe
initiatieven in het Zuiden en het
Oosten volop steunen. Misschien
oogt onze toekomst in West-Eu-

„Opvang en solidariteit zijn
aspecten van de diaconie
waarbij we profetisch
kunnen handelen”

Pater Guy Leroy begeleidt een buitenlands gezin. © Herman Ricour
ropa niet rooskleurig, wereldwijd
groeien er nieuwe kernen van
hoop.”
Castro’s termijn als overste
loopt nog tot midden september.
Zijn opvolger zal tot 2014 aanblijven. Dat jaar komt er een grote
Europese provincie. „Ik was achttien jaar overste”, vertelt hij. „Het
is goed dat iemand anders de uitdagingen die zo’n schaalvergroting meebrengt, aanpakt.”

Zowat vijftig van de zestig assumptionisten in ons land zijn
ruim boven de zestig en dus op
rust. De anderen zijn vooral actief
in het parochieleven. In Koekelberg hebben de assumptionisten
ook het centrum Accompagner/
Begeleiden, waar dagelijks armen,
daklozen en mensen zonder papieren worden opgevangen. De paters
kunnen er een beroep doen op een
maatschappelijk werker en een

team van vrijwilligers om mensen
te begeleiden naar een maatschappelijke instelling, een rechtbank of
een ziekenhuis. In Parijs, bij de Seine, heeft de congregatie een ‘bootparochie’ voor clochards en andere
hulpbehoevenden.
„Opvang en solidariteit zijn belangrijke aspecten van de diaconie waarbij wij profetisch kunnen
handelen”, zegt Castro. „De mondialisering van de economie heeft

Openhartig, belangeloos, vindingrijk, oecumenisch en onvoorwaardelijk trouw aan de Kerk. Zo
kenmerk je volgens Castro een
assumptionist. Behalve in parochies engageerden de paters zich
in de missies, het onderwijs en de
organisatie van bedevaarten – het
reisbureau Ictam werd tot voor
enkele jaren door een assumptionist gerund. Ook de media blijven een belangrijk interessepunt.
Het in 1873 gestichte Franse uitgeversbedrijf Bayard Presse geniet wereldfaam door zijn jeugdpublicaties, boeken, kranten en
weekbladen – waaronder La Croix
en Le Pèlerin. In ons land zet Theo
Borgermans, de pastoor van de
parochiefederatie Herent, dat
apostolaat voort. Hij is al jarenlang actief in de journalistiek, onder meer als hoofdredacteur van
de website RKnieuws.net.

Zelfde bedrag, maar anders verdeeld
Bijdragen voor kerkelijke uitvaarten en kerkelijke huwelijken dekken in elk bisdom andere onkosten
Erik De Smet
Ons artikel over de eenmaking
van de tarieven voor uitvaarten in de Vlaamse bisdommen in

kerk & leven van 18 mei lokte heel
wat reacties uit. De bisschoppenconferentie besliste in heel Vlaanderen een gelijk tarief te hanteren
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van 250 euro. Dat uniforme tarief
geldt voortaan ook voor kerkelijke huwelijken. Enkel in het aartsbisdom Mechelen-Brussel wordt
voorlopig nog 240 euro aangerekend, om het vicariaat Waals-Brabant de kans te geven zijn tarieven geleidelijk aan te verhogen
tot 250 euro.
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De prijsverhoging komt er vanwege de gestegen energiekosten
en de nood aan degelijke vorming
van lekenpersoneel. De inkomsten moeten ook de personeelsen onderhoudskosten dekken.
Het bedrag van 250 euro wordt
in elk bisdom evenwel anders verdeeld. In bovengenoemd artikel
brachten we de verdeling in het
bisdom Hasselt, louter als voorbeeld. Het blijft echter aartsmoeilijk de besteding van die 250 euro
in de betrokken bisdommen met
elkaar te vergelijken.
In het ene bisdom is 30 euro van
de prijs van een uitvaart bestemd
voor de voorganger, elders 40 euro en in nog een ander 47 euro.
Het bedrag bestemd voor de bedienaar heet het casueel en wordt
vanouds beschouwd als een aanvulling op de karige wedde van de
parochiegeestelijken. Uit de reacties van lezers onthouden we ook
dat er bij uitvaarten vele vrijwilli-

gers zijn betrokken die daarvoor
geen vergoeding krijgen.
De bisdommen hebben ook tal
van fondsen, zoals dat waaruit
pastorale werkers worden betaald
of een fonds voor kerkopbouw. Al
deze fondsen worden gespijzigd
door inkomsten zoals die uit huwelijken en uitvaarten. De kerkfabriek krijgt altijd haar deel,
omdat zij ervoor zorgt dat de eredienst kan plaatshebben, maar
ook dat bedrag varieert van bisdom tot bisdom.
Aangezien sacramenten niet te
koop zijn, spreken we beter van

oblaties, aanbevolen en geharmoniseerde bijdragen. Overigens
mag een pastoor het bedrag altijd verminderen als de familie
moeilijk kan betalen. Iedere gelovige heeft immers recht op sacramenten en de bedragen mogen in
geen geval een obstakel zijn. Zo
moet ook niemand betalen voor
ziekenzalving, biecht of doopsel.
Dat laatste bracht een pastoor ertoe op te merken dat de Kerk geen
inschrijvingsgeld vraagt.
De tarieven vindt u via de diocesane websites op www.kerknet.be.

Het casueel van de priester bij een uitvaart verschilt van bisdom
tot bisdom. © Reporters

