
 
DE KALENDER 
 
Donderdag 9 november 
Femma St. Vincentius: bloemschikken 
Zaterdag 11 november 
Wapenstilstand 
10.00 u. Eucharistieviering  (Sint-Catharina) 
Zondag 12 november 
Hobbytentoonstelling Samana Sint-Vincentius (Maisstraat 20) 
 
VOORAAN 
 
Zou ik ooit de kerk vooraan 
oordelend over zondaars staan, 
doof voor hun menselijke nood, 
Heer, leg dan al mijn schulden bloot. 
 
Als ik ooit op de wetten troon 
en niet meer in de liefde woon, 
kom haastig, Heer, en zet mij weer 
tussen uw armste kinderen neer. 
 
Als ik van anderen geen vraag 
over de waarheid meer verdraag, 
maak me dan, Heer, wat ik moet zijn: 
met al uw andere schepselen klein. 
 
Zodra ik ooit zou denken dat 
ik zelf alleen de waarheid had, 
en het gelijk in deze tijd, 
Heer, hekel mijn schijnheiligheid. 
 
Eer ik alleen mij zelf zou zien 
en zo mijn broeders niet meer dien, 
wijs me mijn plaats, haal me omlaag 
en ruil mijn weten voor uw vraag. 
 
Michel van der Plas 
(Bij het evangelie van de 31ste zondag) 
 
TER OVERWEGING: WIJ ZIJN HET GODSVOLK 
 
Monseigneur De Smedt: Op 3 december 1962 haalde hij de wereldpers met zijn felle kritiek op het 
klerikalisme en het juridisme binnen de Kerk, dat hij met een woord van eigen vinding resumeerde als 
'triomfalisme'.  
“Toen ik professor was aan het groot seminarie in Mechelen, hadden we al vaker gelachen 
met een bepaalde grootspraak, daarbij de conclusie trekkend dat men toch voorzichtig moest 
zijn met het gebruik van bepaalde woorden. Als men sommige artikelen in de Osservatore 
Romano leest, heeft men de indruk dat de Kerk gaat van triomf naar triomf, daar waar wij 
weten dat de Kerk er niet schitterend voorstaat. 



 
Nu moest ik op het Concilie een toespraak houden over de huidige situatie in de Kerk en ik 
wilde onderstrepen dat de Kerk voorzichtig moest zijn met drie dingen: juridisme, dat alles 
nauwkeurig inwette, klerikalisme, waarin de priester alles te zeggen heeft, en tenslotte 
irrealisme, waarmee ik wilde doen uitkomen dat de Kerk realistisch moet zijn. Mijn tekst was 
geschreven. Op de dag dat ik hem moest uitspreken, was ik er nog mee bezig terwijl ik me 's 
morgens aan 't scheren was. Ineens dacht ik: ‘Irrealisme is eigenlijk niet het goede woord’ en 
daar schoot me plots het woord triomfalisme te binnen. Ik heb mijn scheermes neergelegd en 
het woord in de tekst veranderd. 
 
Toen ik in Sint-Pieter de toespraak moest houden, kwam ik wat dichter bij de microfoon om 
dat woord uit te spreken en dat werd op een stormachtig applaus onthaald. Nu was ik er zelf 
wel niet helemaal gerust in want ik vond het nogal straf gezegd. 
Bij het begin van de tweede zitting van het Concilie ontving de nieuwe paus de niet-
katholieke waarnemers en een van hen gebruikte in zijn toespraak tot de paus het woord 
triomfalisme. Hij zei namelijk dat het tijd was dat de Kerk zich in acht nam tegen het 
triomfalisme. Toen was ik al wat geruster en toen de paus later zelf het woord gebruikte, was 
natuurlijk alles in orde. Het gebeurt vaker dat ik zo een inval krijg en dan vraag ik me wel 
eens af waar ik het haal. Er is maar één antwoord: de H. Geest is in ons actief.… 
 
Alle gelovigen samen zijn de Kerk: de hiërarchie is een dienaar door Christus gewild maar ten 
bate van de gelovigen. De hiërarchie, dat zijn dus de priesters op alle niveaus, van kapelaan 
tot paus, heeft de opdracht de gelovigen aan te sporen hun verantwoordelijkheid ernstig op te 
nemen. Priesterschap van de gelovigen betekent dat heel de gelovige gemeenschap de 
opdracht heeft het werk van Christus voort te zetten, d.i. God verheerlijken, de mensen 
helpen, het evangelie bestuderen en verkondigen om op die manier een menswaardig bestaan 
te bereiken. 
Het secretariaat voor de eenheid heeft sterk achter die ideeën gestaan. Ik kreeg van de 
kardinalen Bea en Willebrands de opdracht ze uiteen te zetten op het Concilie en de 
monseigneurs Philips en Heuschen hebben erop ingehaakt en ervoor gezorgd dat de gedachten 
in Lumen Gentium werden opgenomen. De vroegere piramide: paus, bisschoppen, priesters, 
gelovigen wordt omgedraaid: de Kerk is het volk van God, dat is de basis, en op die basis 
werkt de hiërarchie. De top steunt en staat ten dienste. 
 
Wat heeft dat als verandering meegebracht?  
Dat het accent valt op het volk van God. Vóór het Concilie werd daarover niet gesproken: nu 
spreekt iedereen erover en dat wijst op een mentaliteitsverandering, op een grotere 
bewustwording van de verantwoordelijkheid der gelovigen. Vele leken voelden dat ze iets 
konden doen in de Kerk maar dat ze de gelegenheid niet kregen; dat veroorzaakte een soort 
ontevredenheid die slechts kan verdwijnen als diezelfde leken een grotere 
verantwoordelijkheid krijgen. Er is een reële groei gekomen in het verlangen 
verantwoordelijkheid op te nemen, helaas maar een groeike in het effectief opnemen van die 
verantwoordelijkheid.” 
 
HERABONNERING PAROCHIEBLAD 
 
Deze dagen krijgt u de mogelijkheid op uw abonnement op het parochieblad te vernieuwen. 
Dit abonnement kost normaal gesproken 39 euro, maar op de brieven die verstuurd worden 
staat de oude prijs van 38 euro vermeld. Tevens is er het steunabonnement vanaf 40 euro. 



We laten het aan uw eigen goede wil en financiële middelen over of u iets minder of iets meer 
betaalt.  
 
WAPENSTILSTAND IN WONDELGEM OP 11 NOVEMBER 
 
Sinds 1920 wordt in Wondelgem elk jaar het einde van de eerste wereldoorlog herdacht. Na 
de succesvolle herdenkingen van 2014, 2015 en 2016 wensen we op dezelfde weg verder te 
gaan. Zowel het Verbond VOS-Wondelgem als de NSB-Wondelgem stellen alles in het werk 
om deze traditie in Wondelgem te behouden. 
 
Met verloop der jaren is deze plechtigheid geëvolueerd tot een piëteitsvolle herdenking van 
alle gesneuvelden (WO I en WO II en alle andere conflicten) en van de burgersslachtoffers. 
De aanwezigheid van talrijke vertegenwoordigers van de Wondelgemse verenigingen van 
oud-strijders en gewezen soldaten, dekenijen, schoolkinderen, sociaal-culturele, sportieve en 
politieke organisaties benadrukt dat onze deelgemeente deze traditie genegen is. Zowel 
oudstrijders als kinderen van de Wondelgemse scholen (6de (eerjaar) lezen passende 
bezinningsteksten voor. 
 
De Wondelgemse afdelingen van het Verbond VOS en de NBS nodigen u uit op ZATERDAG 
11 NOVEMBER voor de mis en/of bloemenhulde. 
 
9u45 : samenkomst aan de Sint-Catharinakerk — Vroonstalledries 
10u : mis voor de overledenen 
11u : bloemenhulde aan het ere-perk, het graf van de gefusilleerden en aan het monument in 
de Vroonstalledries 
Toespraak namens het College van Burgemeester & Schepenen  
Met de Vlaamse Leeuw en de Brabançonne wordt het officiële gedeelte afgesloten. 
Daarna wordt er een receptie aangeboden aan alle aanwezigen in het O.C.MNV. "De 
Liberteyt — Vroonstalfedries te Wondelgem. 
 
De aanwezigheid van de verenigingsvaandels en de deelname aan de bloemenhulde wordt 
zeer op prijs gesteld. 
 
Wij hopen u te mogen verwelkomen, 
  
Laura Strubbe  (NSB Wondelgem) Georges Martien (VOS Wondelgem) 
 
 
 


