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Orientations pour l’exercice de la 
diaconie dans l’Église à Bruxelles

Q 
ue signifie aujourd’hui l’exercice de la diaconie dans l’Église, 
en particulier à Bruxelles ? À maintes reprises, des questions 
de discernement se posent dans les communautés locales. 
Afin d’aider les laïcs et les ministres ordonnés à orienter leurs 

actions et à déterminer leurs priorités, ce sujet a été discuté deux années 
de suite, lors de la session des responsables d’unité pastorale (2011 et 
2012). À la suite de ces échanges, qui étaient éclairés par des intervenants 
extérieurs, le présent texte a été rédigé et ratifié par le Conseil Vicarial. Il 
est destiné à servir d’orientation générale pour l’exercice de la diaconie de 
l’Église dans le Vicariat de Bruxelles pour les années 2013-2018. 
Pour assurer au texte un caractère succinct, il a été rédigé sous forme de 
thèses, qui ouvrent chacune à la discussion. Nous comptons sur toutes 
les personnes concernées pour en faire un outil de réflexion et de travail.

+ Jean Kockerols
Évêque auxiliaire pour Bruxelles

janvier 2013
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| Le fondement de la diaconie 
de l’Église. Le pourquoi.

ÄÄ L’avènementÄduÄRoyaumeÄdeÄDieuÄetÄ leÄtémoignageÄévangé-
liqueÄdeÄl’ÉgliseÄàÄlaÄsuiteÄduÄChristÄimpliquentÄnécessairement,Ä
pourÄtoutÄchrétien,ÄleÄserviceÄdeÄlaÄcharité :ÄcontribuerÄàÄl’hu-
manisationÄdeÄ laÄsociétéÄ (définitionÄ large)ÄetÄplusÄparticulière-
mentÄ assurerÄ uneÄ présenceÄ etÄ unÄ engagementÄ auprèsÄ desÄ
personnesÄquiÄontÄbesoinÄd’êtreÄaidées,ÄtantÄàÄl’extérieurÄqu’àÄ
l’intérieurÄdeÄ laÄcommunautéÄchrétienneÄ (définitionÄrestreinte).Ä
PourÄleÄchrétien,ÄbienÄau-delàÄdeÄnormesÄmorales,ÄdeÄvertuÄouÄ
desÄvaleurs,ÄleÄcommandementÄdeÄl’amourÄ(McÄ12,Ä29-31)Äap-
pelleÄàÄunÄengagementÄradicalÄàÄlaÄsuiteÄduÄChristÄetÄàÄdevenirÄ
serviteurÄinsignifiant.

ÄÄ LeÄserviceÄdeÄ laÄcharité,ÄdeÄ laÄ justiceÄetÄdeÄ laÄpaix,ÄainsiÄqueÄ
leÄ respectÄdeÄ laÄcréationÄetÄsonÄ intégritéÄ fontÄessentiellementÄ
partieÄdeÄlaÄmissionÄquiÄestÄconfiéeÄàÄl’ÉgliseÄlocaleÄetÄassurentÄ
uneÄcrédibilitéÄàÄceÄqu’elleÄannonce.Ä

ÄÄ CetÄengagementÄestÄappeléÄàÄseÄmanifesterÄdansÄtoutÄceÄquiÄ
faitÄ laÄTraditionÄvivanteÄdeÄl’Église,ÄetÄnotammentÄlaÄliturgie,ÄlaÄ
catéchèse,Ä laÄprédication,Ä leÄpartageÄdesÄbiens,Ä lesÄ initiativesÄ
enÄtousÄgenresÄdeÄlaÄcommunauté.

ÄÄ ÀÄcertainsÄmoments,Ä l’actionÄdeÄ l’ÉgliseÄseraÄplusÄ« sel de la 
terre »,ÄhumbleÄetÄdiscrèteÄsansÄperdreÄpourÄautantÄdeÄsonÄef-
ficacité.ÄÀÄd’autres,ÄelleÄseraÄplusÄ« lumière du monde »ÄetÄsonÄ
action,ÄbienÄvisible,Ä feraÄsigne.Ä ÄLesÄdeuxÄ façonsÄd’agirÄvont,Ä
paradoxalement,ÄdeÄpair.

ÄÄ LaÄ diaconieÄ faitÄ partieÄ intégranteÄ deÄ laÄ doctrineÄ socialeÄ deÄ
l’Église,ÄquiÄmériteÄd’êtreÄmieuxÄconnueÄparÄtous.
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❝ 
La nature profonde de 

l’Église s’exprime dans une 

triple tâche: annonce de la 

Parole de Dieu, célébration 

des Sacrements, service de la charité. Ce 

sont trois tâches qui s’appellent l’une l’autre 

et qui ne peuvent être séparées l’une de 

l’autre. La charité n’est pas pour l’Église 

une sorte d’activité d’assistance sociale 

qu’on pourrait aussi laisser à d’autres, mais 

elle appartient à sa nature, elle est une ex-

pression de son essence elle-même, à la-

quelle elle ne peut renoncer. 

(Benoît XVI, Deus Caritas est, n°25)
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| L’étendue de la diaconie de 
l’Église. Que fait-on ? 

O n ne saurait être exhaustif, dans le cadre de cette 
note, sur ce que signifie le service. Mais pour y 

voir plus clair, quelques distinctions indispensables 
doivent être faites.

ÄÄ L’ÉgliseÄ localeÄdoitÄ resterÄsensibleÄàÄtoutÄceÄquiÄconcerneÄ
l’humanisationÄ deÄ notreÄ société,Ä maisÄ estÄ amenéeÄ àÄ dis-
cernerÄpourÄdéterminerÄdesÄoptionsÄpréférentielles.ÄPourÄceÄ
faire,Ä lesÄchrétiensÄdoiventÄbienÄconnaîtreÄ leurÄ villeÄetÄ leurÄ
quartierÄetÄlesÄquestionsÄetÄdéfisÄqueÄceux-ciÄrencontrent.

ÄÄ L’ÉgliseÄlocaleÄdoitÄbienÄprendreÄconscienceÄqueÄcertainesÄ
initiativesÄportentÄsurÄuneÄaideÄhumanitaireÄ(et)Äd’urgence,Ä
alorsÄqueÄd’autresÄreprésententÄunÄengagementÄinstitution-
nel,ÄportantÄsurÄdesÄréformesÄstructurelles.ÄDansÄceÄdernierÄ
domaine,ÄdesÄactionsÄaÄprioriÄmodestesÄpeuventÄavoir,ÄdeÄ
parÄleurÄcaractèreÄsymboliqueÄd’éveil,ÄunÄimpactÄnonÄnégli-
geable,ÄvoireÄprophétique.ÄLesÄoptionsÄprisesÄveillerontÄàÄneÄ
pasÄ investirÄexclusivementÄdansÄdesÄsecteursÄquiÄn’impli-
queraientÄpasÄuneÄréflexionÄsurÄdesÄréformesÄstructurelles.Ä
MaisÄl’exclusiveÄinverseÄseraitÄtoutÄaussiÄdommageable.Ä

 Ä Qui est mon prochain  ?Ä L’ÉgliseÄ localeÄ veilleraÄ àÄ êtreÄ at-
tentiveÄtantÄàÄceÄquiÄseÄpasseÄauÄseinÄmêmeÄdeÄlaÄcommu-
nautéÄ (fraternité)Äqu’àÄceÄquiÄ seÄpasseÄauÄdehorsÄ (solida-
rité).Ä CertainsÄ attendentÄ desÄ chrétiensÄ unÄ certainÄ «  espritÄ
deÄ famille  »Ä etÄ doncÄ uneÄ priorité.Ä CetteÄ attenteÄ doitÄ êtreÄ
accueillie,ÄmaisÄelleÄneÄpeutÄ l’êtreÄauÄdétrimentÄd’uneÄap-
procheÄ sérieuseÄ desÄ demandesÄ etÄ duÄ professionnalismeÄ
bienÄsouventÄrequis.
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ÄÄ L’ÉgliseÄlocaleÄestÄappeléeÄàÄsoutenirÄl’existenceÄd’unÄvraiÄtissuÄ
socialÄlàÄoùÄelleÄestÄimplantée.

ÄÄ L’ÉgliseÄlocaleÄn’oublieraÄjamaisÄdeÄtémoignerÄd’uneÄattentionÄ
particulièreÄauxÄpersonnesÄmalades,ÄâgéesÄetÄhandicapées.

ÄÄ L’ÉgliseÄlocaleÄdoitÄexplorerÄdeÄnouveauxÄcréneauxÄdeÄsolidaritéÄ
etÄ faireÄpreuveÄdeÄcréativitéÄàÄ l’égardÄdeÄnombreusesÄ formesÄ
d’attentes,Ä ainsiÄ queÄ desÄ défisÄ queÄ constitueÄ l’augmentationÄ
massiveÄdesÄsituationsÄdeÄpauvretéÄetÄdeÄprécaritéÄàÄBruxelles.Ä
OnÄrelèveraÄp.ex.Äl’attentionÄauxÄsituationsÄfamilialesÄfragilisées,Ä
àÄtoutesÄlesÄformesÄdeÄsolitude,ÄdeÄdeuilÄetÄdeÄvulnérabilité,ÄàÄ
l’accueilÄdeÄl’étrangerÄetÄdesÄsans-abri,ÄauxÄdemandesÄd’ordresÄ
psychologiqueÄouÄspirituel.Ä

ÄÄ DeÄnombreusesÄnouvellesÄattentesÄsontÄenÄpartieÄprovoquéesÄ
parÄ laÄ fragilisation,Ä voireÄ laÄ progressiveÄ destructionÄ desÄ sys-
tèmesÄd’assuranceÄetÄdeÄsolidarité.ÄDansÄsonÄeffortÄdeÄcréa-
tivité,Äl’ÉgliseÄveilleraÄàÄceÄqueÄsesÄinitiativesÄneÄseÄcantonnentÄ
pasÄàÄdeÄlaÄpureÄsuppléance.Ä
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| Les moyens de la diaconie 
de l’Église. Comment ?

ÄÄ Moyens immatériels.ÄL’écoute,Äl’accueil,ÄlaÄdisponibilité,ÄlaÄgra-
tuité,ÄlaÄqualitéÄrelationnelleÄsontÄdesÄélémentsÄindispensablesÄdeÄ
laÄdiaconieÄdeÄl’Église,ÄtoutÄenÄs’exprimantÄdeÄmultiplesÄfaçons.Ä

ÄÄ Collectes.ÄTropÄraresÄsontÄlesÄassembléesÄquiÄsontÄcorrecte-
mentÄ informéesÄetÄconscientiséesÄsurÄ l’importanceÄdeÄ laÄcol-
lecteÄdominicale.ÄCelle-ci,ÄtantÄdansÄsonÄprincipeÄqueÄdansÄsesÄ
implications,Ä n’estÄ pasÄ unÄ gesteÄ accessoireÄ ouÄ anodinÄ deÄ laÄ
liturgieÄeucharistique.ÄLaÄcollecteÄorganiséeÄparÄ l’apôtreÄPaulÄ
pourÄl’ÉgliseÄdeÄJérusalemÄ(RmÄ15,28 ;Ä2CoÄ8,4)ÄrappelleÄqueÄ
laÄ diaconieÄ estÄ unÄ instrumentÄ deÄ laÄ communionÄ ecclésiale  ;Ä
l’ÉgliseÄneÄpeutÄs’enÄdéchargerÄàÄbonÄcompte.

ÄÄ Locaux.ÄL’ÉgliseÄlocaleÄdisposeÄassezÄsouventÄd’unÄparcÄimmo-
bilier.ÄDansÄleÄcadreÄdeÄleurÄmission,ÄlesÄinstancesÄresponsablesÄ
doiventÄbienÄréfléchirÄleurÄutilisation.ÄL’inspirationÄévangéliqueÄde-
vraitÄamenerÄcesÄinstancesÄàÄneÄpasÄseÄlaisserÄguiderÄuniquementÄ
parÄdesÄperspectivesÄgestionnairesÄetÄdeÄpureÄconservationÄduÄ
patrimoine.ÄIlÄyÄaÄdoncÄlieuÄdeÄtrouverÄunÄjusteÄéquilibreÄentreÄuneÄ
rentabilisationÄdeÄcertainsÄimmeubles,Älorsqu’elleÄestÄnécessaire,Ä
etÄ laÄ miseÄ àÄ dispositionÄ d’autresÄ àÄ desÄ finsÄ spécifiques1.Ä De-
puisÄl’appelÄduÄCardinalÄDanneelsÄàÄToussaintÄ2006,Äl’ÉgliseÄdeÄ
BruxellesÄestÄainsiÄencouragéeÄàÄdestinerÄcertainsÄimmeublesÄauÄ
logementÄsocial.ÄParÄailleurs,ÄelleÄs’engageÄàÄpromouvoirÄdesÄac-
tivitésÄsociales,ÄformatricesÄetÄéducatrices,ÄnotammentÄpourÄlesÄ
jeunes.ÄElleÄsoutientÄdèsÄlorsÄlaÄmiseÄàÄdispositionÄdeÄlocauxÄauxÄ
écolesÄduÄréseauÄlibreÄainsiÄqu’auxÄmouvementsÄdeÄjeunesseÄ(etÄ
autresÄassociations)ÄquiÄveulentÄs’inscrireÄdansÄlaÄtraditionÄchré-
tienne,ÄmoyennantÄlaÄconclusionÄdeÄconventionsÄéquilibrées.

1  Entre « faire le bien » et « faire de l’argent », il y a un discernement toujours à reprendre.
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ÄÄ Patrimoine financier.ÄLeÄmêmeÄdiscernement,ÄavecÄleÄmêmeÄ
souciÄd’équilibre,ÄprévautÄenÄceÄquiÄconcerneÄlesÄfinancesÄetÄleÄ
patrimoineÄmobilier.ÄOnÄrappelleÄl’intérêtÄd’envisagerÄdesÄplace-
mentsÄ« éthiques ».ÄIlÄestÄexcluÄqueÄdesÄcommunautésÄlocalesÄ
neÄsoientÄpasÄattentivesÄàÄlaÄbonneÄrépartitionÄdeÄleurÄargent,ÄaÄ
fortioriÄqu’ellesÄleÄlaissentÄ« dormir »ÄpendantÄdesÄannées.ÄDansÄ
ceÄcadre-là,ÄlaÄtenueÄdeÄcomptesÄannuelsÄetÄl’élaborationÄd’unÄ
budgetÄraisonnéÄsontÄindispensables.Ä

ÄÄ Casuel.ÄDansÄunÄmêmeÄordreÄd’idées,ÄleÄtraitementÄparÄchaqueÄ
personneÄ concernéeÄ duÄ «  casuel  »Ä etÄ d’autresÄ gratificationsÄ
seraÄtransparentÄetÄconnuÄdesÄéquipesÄlocalesÄresponsables.

ÄÄ Gestion du patrimoine.ÄToutÄgestionnaireÄduÄpatrimoineÄdeÄ
l’ÉgliseÄ estÄ soumisÄ tantÄ auÄdroitÄ canonÄqu’àÄ laÄ législationÄci-
vile.ÄOnÄveilleraÄdèsÄlorsÄàÄrespecterÄattentivementÄlesÄlégisla-
tionsÄfiscalesÄetÄsocialesÄetc.ÄTouteÄpratiqueÄcontraireÄdoitÄêtreÄ
combattue.ÄLesÄgestionnairesÄseÄsouviendrontÄtoujoursÄqueÄlesÄ
biensÄqu’ilsÄrégissentÄsontÄbiensÄd’Église.

ÄÄ Travail en commun.ÄLaÄgestionÄduÄpatrimoineÄd’ÉgliseÄseÄfaitÄ
enÄ principeÄ enÄ équipeÄ (ConseilÄ deÄ fabrique,Ä C.A.Ä etc.)Ä etÄ lesÄ
grandesÄdécisionsÄsontÄprisesÄenÄcommun,ÄnotammentÄauÄseinÄ
duÄComitéÄduÄtemporel.ÄCelui-ciÄassureÄlaÄgestionÄdesÄmoyens,Ä
enÄharmonieÄavecÄlesÄoptionsÄdeÄl’EquipeÄpastorale.ÄLaÄmiseÄenÄ
placeÄd’unÄtelÄComité,ÄlàÄoùÄilÄn’existeÄpasÄencore,ÄestÄvivementÄ
encouragée.ÄLesÄresponsablesÄpastorauxÄetÄl’EquipeÄpastoraleÄ
discernerontÄàÄquelÄniveauÄceÄComitéÄdoitÄrassemblerÄlesÄdif-
férentsÄ acteursÄ concernés  :Ä paroisseÄouÄUnitéÄpastorale.ÄOnÄ
veilleraÄ àÄ ceÄqueÄ toutesÄ lesÄpastoralesÄ (FR,ÄNL,ÄCOE)Ä soientÄ
équitablementÄreprésentéesÄetÄtraitées.

ÄÄ Le Vicariat du TemporelÄ(Malines)Äet les services du Vica-
riat général de BruxellesÄ(e.a.ÄsonÄConseilÄéconomique)ÄsontÄ
àÄ laÄ dispositionÄ desÄ responsablesÄ pastorauxÄ etÄ desÄ différentsÄ
gestionnaires.ÄCesÄderniersÄaccueillerontÄleursÄinstructionsÄavecÄ
bienveillance.Ä
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| Avec qui 
travaillons-nous ?

ÄÄ IlÄyÄaÄlieuÄdeÄdiscernerÄceÄquiÄdoitÄnécessairementÄêtreÄportéÄ
parÄ d’autresÄ instancesÄ (p.ex.Ä CPAS),Ä ceÄ quiÄ peutÄ ouÄ doitÄ
êtreÄ portéÄ parÄ l’ÉgliseÄ localeÄ etÄ ceÄ quiÄ peutÄ ouÄ doitÄ faireÄ
l’objetÄdeÄcollaborations.Ä

ÄÄ EnÄ premierÄ lieu,Ä lesÄ synergiesÄ entreÄ tousÄ lesÄ catholiquesÄ
(francophones/Änéerlandophones/ÄCOE)ÄetÄplusÄ largementÄ
tousÄ lesÄchrétiensÄd’unÄmêmeÄsecteurÄneÄpeuventÄqu’êtreÄ
encouragées.ÄIlÄfautÄqueÄdesÄpasserellesÄ(enÄtermesÄdeÄpro-
jets,ÄdeÄpersonnesÄetÄdeÄmoyens)ÄpuissentÄexisterÄentreÄU.P.Ä
plusÄrichesÄetÄd’autresÄmoinsÄfavoriséesÄd’unÄmêmeÄdoyen-
né.ÄLeÄrisqueÄdeÄfracturesÄsocialesÄetÄdeÄlaÄconstitutionÄdeÄ
groupesÄaffinitairesÄauÄseinÄmêmeÄdeÄ l’ÉgliseÄdeÄBruxellesÄ
n’estÄpasÄinexistant :ÄilÄdoitÄêtreÄcombattu.

ÄÄ EnÄdeuxièmeÄlieu,ÄlesÄcollaborationsÄsontÄcellesÄquiÄpeuventÄ
seÄ faireÄ avecÄ desÄ associationsÄ d’inspirationÄ chrétienneÄ etÄ
spécialementÄcellesÄquiÄseÄréfèrentÄàÄlaÄdoctrineÄsocialeÄdeÄ
l’Église :ÄilÄs’agitÄdeÄlesÄconnaîtreÄetÄdeÄcomprendreÄàÄquelÄ
apportÄspécifiqueÄellesÄpeuventÄcontribuer.ÄIlÄs’agitÄainsiÄdeÄ
promouvoirÄdesÄcollaborationsÄentreÄcesÄorganisations,ÄquiÄ
opèrentÄavecÄuneÄlégitimeÄautonomie.
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ÄÄ EnÄtroisièmeÄlieu,Äl’ÉgliseÄlocaleÄpourraÄs’engagerÄdansÄdesÄ
initiativesÄdeÄtypeÄpluraliste,ÄtoutÄenÄveillant,ÄavecÄdiscerne-
ment,ÄàÄsauvegarderÄsaÄpropreÄ identitéÄetÄàÄneÄpasÄdilapi-
derÄsonÄpatrimoine.ÄLesÄchrétiensÄquiÄyÄsontÄactifsÄneÄpeu-
ventÄêtreÄobligésÄàÄcacherÄleurÄidentitéÄetÄleursÄmotivationsÄ
propres.

ÄÄ UneÄdesÄforcesÄtraditionnellesÄdeÄl’ÉgliseÄestÄleÄvolontariat.Ä
IlÄ importeÄ deÄ l’encouragerÄ et,Ä dansÄ unÄ bonÄ discernementÄ
desÄcharismes,ÄdeÄ l’orienterÄ versÄunÄengagementÄdeÄ typeÄ
diaconal.

ÄÄ LeÄVicariatÄdeÄBruxellesÄprivilégieÄ lesÄstructuresÄexistantesÄ
maisÄn’estÄpasÄferméÄàÄl’idéeÄdeÄmettreÄenÄplaceÄuneÄnou-
velleÄ structure,Ä légèreÄ maisÄ efficace,Ä pourÄ allerÄ deÄ l’avantÄ
dansÄ toutesÄ cesÄquestionsÄetÄ servirÄ deÄcourroieÄdeÄ trans-
mission,Ä avecÄ uneÄ missionÄ bienÄ définie.Ä CetteÄ structureÄ
pourraitÄêtreÄvicarialeÄouÄdécanale.
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❝ L’ex i s tence 
c h r é t i e n n e 
consiste en 
une ascen-

sion continue du mont de 
la rencontre avec Dieu pour 
ensuite redescendre, en por-
tant l’amour et la force qui en 
dérivent, de manière à servir 
nos frères et sœurs avec le 
même amour que Dieu.
Dans l’Église, contempla-
tion et action, symbolisées 
d’une certaine manière par 
les figures évangéliques des 
sœurs Marie et Marthe, doi-

vent coexister et s’intégrer. 

Benoît XVI, 
message pour le Carême 

2013
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❝ 
Een christelijk 
leven bestaat 
erin voortdu-
rend de berg 

te beklimmen om God te ont-
moeten en dan weer naar be-
neden te komen, de uit Hem 
geputte liefde en de kracht 
dragend om onze broeders 
en zusters met Gods eigen 
liefde te dienen.
In de Kerk moeten contem-
platie en activiteit, in zekere 
zin gesymboliseerd door de 
figuren van Maria en Martha 
uit het evangelie, altijd naast 
elkaar bestaan en elkaar aan-

vullen.

Boodschap 
voor de Vastentijd, 2013

Benedictus XVI



11

Ä ÄTenÄderdeÄkanÄdeÄplaatselijkeÄKerkÄtoetredenÄtotÄpluralis-
tischeÄinitiatieven.ÄDaarbijÄmoetÄmenÄeroverÄwakenÄdatÄdeÄ
eigenÄidentiteitÄgevrijwaardÄenÄhetÄvermogenÄnietÄverspildÄ
wordt.ÄChristenenÄdieÄdaarbijÄactiefÄzijnÄkunnenÄnietÄge-
dwongenÄwordenÄhunÄeigenÄidentiteitÄenÄbeweegredenenÄ
teÄverbergen.

Ä ÄEenÄtraditioneelÄsterkÄpuntÄbinnenÄdeÄKerkÄisÄhetÄvrijwilli-
gerswerk.ÄWeÄmoetenÄditÄaanmoedigen!ÄHetÄisÄvanÄbelangÄ
omÄhet,ÄvanuitÄeenÄgoedeÄonderscheidingÄvanÄcharisma’s,Ä
teÄleidenÄinÄdeÄrichtingÄvanÄeenÄdiaconaalÄengagement.

Ä ÄHetÄVicariaatÄBrusselÄrichtÄzichÄbijÄvoorkeurÄtotÄbestaandeÄ
structuren,ÄmaarÄstaatÄnietÄperÄdefinitieÄweigerachtigÄtegen-
overÄdeÄoprichtingÄvanÄnieuweÄstructuren,ÄkleinÄmaarÄef-
ficiënt,ÄomÄinÄdezeÄzakenÄhetÄvoortouwÄteÄnemenÄofÄbinnenÄ
eenÄwelomschrevenÄtaakÄalsÄdoorgeefluikÄteÄdienen.ÄDitÄkanÄ
zowelÄvicariaalÄalsÄdecanaal.
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| 
Met wie 
werken we?

Ä ÄMenÄmoetÄonderscheidenÄwatÄdoorÄandereÄinstantiesÄ(bv.Ä
OCMW)ÄdientÄgedaanÄteÄworden,ÄwatÄkan/moetÄgedragenÄ
wordenÄdoorÄdeÄplaatselijkeÄKerk,ÄenÄwatÄhetÄvoorwerpÄkan/
moetÄuitmakenÄvanÄeenÄsamenwerking.

Ä ÄAllereerstÄmoetÄdeÄsynergieÄtussenÄalleÄkatholiekenÄ(Frans-
talig,ÄNederlandstalig,ÄGemeenschappenÄvanÄBuitenlandseÄHer-
komst)ÄenÄmeerÄalgemeenÄtussenÄalleÄchristenenÄdieÄwerk-
zaamÄzijnÄbinnenÄeenzelfdeÄsectorÄaangemoedigdÄworden.Ä
ErÄmoetenÄbruggenÄwordenÄgeslagenÄ(inÄtermenÄvanÄpro-
jecten,ÄmensenÄenÄmiddelen)ÄtussenÄrijkereÄPastoraleÄEen-
hedenÄenÄminderÄbevoorrechteÄbinnenÄhetzelfdeÄdecanaat.Ä
HetÄrisicoÄopÄsocialeÄbreuklijnenÄenÄhetÄvormenÄvanÄaparteÄ
groepenÄbinnenÄdeÄschootÄvanÄdeÄKerkÄvanÄBrusselÄisÄnietÄ
onbestaande.ÄDitÄrisicoÄmoetÄbestredenÄworden.

Ä ÄInÄtweedeÄinstantieÄzijnÄerÄdeÄsamenwerkingsverbandenÄ
metÄverenigingenÄdieÄmetÄeenÄlegitiemeÄautonomieÄwerkenÄ
vanuitÄeenÄchristelijkeÄinspiratie,ÄenÄmeerÄbepaaldÄdezeÄdieÄ
verwijzenÄnaarÄdeÄsocialeÄleerÄvanÄdeÄKerk.ÄHetÄgaatÄeromÄ
dezeÄteÄ(leren)ÄkennenÄenÄteÄbegrijpenÄwatÄhunÄspecifiekeÄin-
brengÄkanÄzijn.ÄHetÄisÄonzeÄbedoelingÄomÄdeÄsamenwerkingÄ
teÄbevorderenÄmetÄdezeÄorganisaties.
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zorgÄomÄeenÄpositieveÄbalans,ÄgeldtÄvoorÄhetÄfinanciëleÄpatrimonium.Ä
WeÄvermeldenÄhierbijÄvoorbeeldÄdeÄmogelijkheidÄomÄteÄinvesterenÄinÄ
‘ethische’Äbeleggingen.ÄHetÄisÄnoodzakelijkÄdatÄplaatselijkeÄgemeen-
schappenÄwakenÄoverÄeenÄgoedeÄverdelingÄvanÄhunÄmiddelen,ÄenÄ
zeÄzekerÄnietÄjarenlangÄlatenÄ‘slapen’.ÄInÄdatÄopzichtÄzijnÄeenÄjaarre-
keningÄenÄeenÄoverlegdeÄbudgetteringÄvanÄessentieelÄbelang.

Ä ÄCasueel.ÄInÄdezelfdeÄgeestÄzalÄhetÄ‘casueel’ÄenÄandereÄbezoldigingenÄ
doorÄalleÄbetrokkenenÄopÄeenÄtransparante,ÄenÄeenÄdoorÄdeÄplaatselijkeÄ
verantwoordelijkeÄteamsÄgekendeÄwijzeÄbehandeldÄworden.

Ä ÄBeheer van het patrimonium.ÄElkeÄbeheerderÄvanÄhetÄpa-
trimoniumÄvanÄdeÄKerkÄisÄonderworpenÄaanÄzowelÄhetÄcanoniekÄ
rechtÄalsÄdeÄburgerlijkeÄwetgeving.ÄMenÄdientÄerÄdaaromÄopÄtoeÄ
teÄzienÄdatÄo.a.ÄdeÄfiscaleÄenÄsocialeÄwetgevingÄwordtÄgerespec-
teerd.ÄAllesÄwatÄdaarÄstrijdigÄmeeÄisÄmoetÄabsoluutÄvermedenÄ
worden.ÄDeÄbeheerdersÄmoetenÄzichÄteÄallenÄtijdeÄherinnerenÄdatÄ
deÄbezittingenÄdieÄzeÄbeherenÄdeÄKerkÄtoebehoren.

Ä ÄSamenwerking.ÄHetÄbeheerÄvanÄhetÄpatrimoniumÄvanÄdeÄKerkÄ
gebeurtÄinÄprincipeÄinÄteamÄ(kerkfabriekÄenz.).ÄBelangrijkeÄbeslissin-
genÄwordenÄgezamenlijkÄgenomen,ÄmeerÄbepaaldÄbinnenÄhetÄComitéÄ
voorÄhetÄTijdelijke.ÄDitÄstaatÄinÄvoorÄhetÄbeheerÄvanÄdeÄmiddelen,ÄinÄsa-
menspraakÄmetÄdeÄoptiesÄvanÄdeÄPastoraleÄPloeg.ÄHetÄoprichtenÄvanÄ
eenÄdergelijkÄcomitéÄopÄplaatsenÄwaarÄhetÄnogÄnietÄbestaat,ÄwordtÄ
sterkÄaangemoedigd.ÄDeÄpastoraalÄverantwoordelijkenÄenÄdeÄPasto-
raleÄPloegÄzullenÄuitmakenÄopÄwelkÄniveauÄditÄcomitéÄzijnÄverschillendeÄ
betrokkenÄactorenÄzalÄverzamelen:ÄvanuitÄdeÄparochieÄofÄdeÄpastoraleÄ
eenheid.ÄMenÄmoetÄervoorÄzorgenÄdatÄalleÄpastoralenÄ(FR,ÄNL,ÄGe-
meenschappenÄvanÄBuitenlandseÄHerkomst)ÄgelijkwaardigÄvertegen-
woordigdÄenÄbehandeldÄworden.

Ä ÄHet vicariaat van het TijdelijkeÄ(Mechelen)Äen de dien-
sten van het Vicariaat generaal in BrusselÄ(o.a.ÄzijnÄ
economischeÄraad)ÄstaanÄterÄbeschikkingÄvanÄdeÄpastoraalÄver-
antwoordelijkenÄenÄdeÄplaatselijkeÄbeheerders.ÄHunÄinstructiesÄ
dienenÄmetÄwelwillendheidÄontvangenÄteÄworden.



8

| 
De middelen van de diaconie van 
de Kerk. Hoe gaan we te werk?

Ä ÄImmateriële middelen.ÄLuisterbereidheid,Äonthaal,Äbeschik-
baarheid,ÄonbezoldigdeÄtussenkomstÄenÄrelationeleÄvaardigheidÄ
zijnÄinÄveleÄopzichtenÄessentieelÄvoorÄdeÄdiaconieÄvanÄdeÄKerk.

Ä ÄCollectes.ÄDeÄgemeenschappenÄwordenÄteÄvaakÄnietÄcorrectÄin-
gelichtÄoverÄenÄbewustÄgemaaktÄvanÄhetÄbelangÄvanÄdeÄzondagseÄ
collecte.ÄNochtansÄisÄdeze,ÄzowelÄprincipieelÄgesprokenÄalsÄinÄzijnÄ
concreetheid,ÄnietÄzomaarÄeenÄbijhorendÄofÄonbeduidendÄdeeltjeÄ
vanÄdeÄeucharistischeÄliturgie.ÄDeÄapostelÄPaulusÄorganiseerdeÄdeÄ
collecteÄvoorÄdeÄKerkÄvanÄJeruzalemÄ(RomÄ15,Ä28 ;Ä2KorÄ8,4)ÄalsÄ
herinneringÄdatÄdeÄdiaconieÄeenÄinstrumentÄisÄvanÄdeÄkerkelijkeÄ
gemeenschap;ÄdeÄKerkÄkanÄditÄnietÄzomaarÄlatenÄvallen.

Ä ÄLokalen.ÄDeÄplaatselijkeÄKerkÄbeschiktÄvaakÄoverÄeenÄhuisves-
tingsreserve.ÄInÄhetÄraamÄvanÄhaarÄzendingÄmoetenÄdeÄverantwoor-
delijkenÄgoedÄnadenkenÄoverÄhunÄbestemming.ÄDaarbijÄmogenÄzeÄ
zichÄnietÄlouterÄÄlatenÄleidenÄdoorÄeconomischeÄmotievenÄofÄhetÄpureÄ
behoudÄvanÄhetÄerfgoed,ÄmaarÄeveneensÄdoorÄhunÄevangelischeÄ
bewogenheid.ÄMenÄdientÄeenÄjuistÄevenwichtÄteÄvindenÄtussenÄ
enerzijdsÄdeÄnodigeÄrendabiliteitÄvanÄsommigeÄgebouwenÄenÄan-
derzijdsÄhetÄterÄbeschikkingÄstellenÄvanÄpandenÄvoorÄeenÄspecifiekÄ
doel.Ä(1)ÄSindsÄdeÄoproepÄvanÄkardinaalÄDanneelsÄopÄhetÄeindeÄvanÄ
Brussel-AllerheiligenÄ2006,ÄvoeltÄdeÄBrusselseÄKerkÄzichÄbijzonderÄ
uitgedaagdÄeenÄaantalÄgebouwenÄteÄbestemmenÄvoorÄdeÄsocialeÄ
huisvesting.ÄDaarenbovenÄwilÄzeÄsocialeÄvormingsactiesÄstimuleren,Ä
inÄhetÄbijzonderÄnaarÄdeÄjeugdÄtoe.ÄZijÄdoetÄditÄdoorÄhetÄterÄbeschik-
kingÄstellenÄvanÄlokalenÄvoorÄscholenÄvanÄhetÄvrijÄonderwijsÄevenalsÄ
voorÄjeugdbewegingenÄ(enÄandereÄverenigingen)ÄdieÄzichÄinschrijvenÄ
inÄdeÄchristelijkeÄtraditie,ÄvoorÄzoverÄdeÄmiddelenÄhetÄtoelaten.

Ä ÄFinancieel patrimonium.ÄHetzelfdeÄvoorbehoud,ÄmetÄdezelfdeÄ

1  Het blijft zoeken naar het evenwicht tussen ‘goed doen’ en ‘goed opbrengen’.
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is,ÄhetÄechtÄsocialeÄweefselÄteÄondersteunen.

Ä ÄDeÄplaatselijkeÄKerkÄmoetÄblijvenÄgetuigenÄvanÄeenÄbijzondereÄ
aandachtÄvoorÄzieken,ÄouderenÄenÄgehandicapten.

Ä ÄDeÄplaatselijkeÄKerkÄmoetÄnieuweÄhorizontenÄverkennenÄopÄ
hetÄgebiedÄvanÄsolidariteitÄenÄzichÄcreatiefÄopstellenÄtenÄop-
zichteÄvanÄdeÄveleÄverwachtingen,ÄalsookÄdeÄuitdagingenÄdieÄdeÄ
enormeÄtoenameÄvanÄarmoedeÄenÄonveiligheidÄinÄBrusselÄmetÄ
zichÄmeebrengen.ÄHierbijÄstippenÄweÄbijvoorbeeldÄaan:ÄbrozeÄ
gezinssituaties,ÄallerleiÄvormenÄvanÄeenzaamheidÄenÄkwets-
baarheid,ÄdeÄopvangÄvanÄvreemdelingenÄenÄthuislozenÄenÄalleÄ
aanvragenÄvanÄpsychologischeÄofÄspiritueleÄaard.

Ä ÄVeleÄnieuweÄverwachtingenÄspruitenÄvoortÄuitÄdeÄverzwakkingÄ
ofÄzelfsÄhetÄprogressieveÄafbouwenÄvanÄbeschermings-ÄenÄsoli-
dariteitssystemenÄvanÄdeÄsamenleving.ÄInÄalleÄcreativiteitÄzalÄdeÄ
KerkÄeropÄtoezienÄdatÄhaarÄinitiatievenÄzichÄnietÄbeperkenÄtotÄ
loutereÄvervangingÄvanÄinitiatievenÄvanÄdeÄoverheid.
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| 
De omvang van de diaconie 
van de Kerk. Wat doen we?

I 
n het kader van deze nota kunnen we onmogelijk hele-
maal uitspreken wat het dienstwerk allemaal inhoudt. 

Voor een goed inzicht, maken we toch een noodzake-
lijk onderscheid op enkele belangrijke punten.

Ä ÄDeÄplaatselijkeÄKerkÄdientÄgevoeligÄteÄblijvenÄvoorÄallesÄ
watÄmetÄdeÄhumaniseringÄvanÄonzeÄsamenlevingÄteÄmakenÄ
heeft,ÄmaarÄdientÄdaarbijÄevenzeerÄeigenÄkeuzesÄofÄpriori-
teitenÄteÄbepalen.ÄDaartoeÄmoetenÄdeÄchristenenÄhunÄstadÄ
enÄhunÄwijkÄgoedÄkennen,ÄalsookÄdeÄvraagstukkenÄenÄuit-
dagingenÄwaarmeeÄzeÄgeconfronteerdÄworden.

Ä ÄDeÄplaatselijkeÄKerkÄdientÄzichÄbewustÄteÄzijnÄvanÄhetÄfeitÄdatÄ
sommigeÄinitiatievenÄgerichtÄzijnÄopÄhumanitaireÄ(nood)hulp,Ä
terwijlÄandereÄstructureleÄhervormingenÄbetreffenÄinÄeenÄin-
stitutioneelÄverband.ÄOpÄditÄlaatsteÄdomeinÄkunnenÄaÄprioriÄ
bescheidenÄactiesÄeenÄnietÄteÄonderschattenÄenÄzelfsÄpro-
fetischeÄinvloedÄhebbenÄdoorÄhunÄsymbolischÄkarakterÄalsÄ
‘wakkermakers’.ÄMenÄdientÄerÄaltijdÄoverÄteÄwakenÄdatÄdeÄ
genomenÄoptiesÄminstensÄtenÄdeleÄinvesterenÄinÄsectorenÄ
dieÄaanzettenÄtotÄreflectieÄoverÄstructureleÄhervormingen.Ä

 ÄWie is mijn naaste? DeÄplaatselijkeÄKerkÄdientÄzowelÄaan-
dachtÄteÄbestedenÄaanÄwatÄerÄgebeurtÄbinnenÄdeÄeigenÄ
gemeenschapÄ(broederlijkheid),ÄalsÄaanÄhetgeenÄerÄbuitenÄ
haarÄrangenÄgebeurtÄ(solidariteit).ÄSommigenÄverwachtenÄ
vanÄdeÄchristenenÄeenÄzekereÄ‘familiegeest’,ÄenÄdusÄeenÄ
prioriteit.ÄAanÄdezeÄverwachtingÄmoetÄmenÄtegemoetÄko-
men,ÄmaarÄnietÄtenÄkosteÄvanÄeenÄsystematischeÄenÄnood-
zakelijkÄprofessioneleÄaanpakÄvanÄdeÄvragen.

Ä ÄDeÄplaatselijkeÄKerkÄweetÄzichÄgeroepenÄomÄdaarÄwaarÄzeÄactiefÄ
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❝ 
Het wezen van de Kerk drukt 
zich uit in een drievoudige op-
dracht: de verkondiging van het 
Woord van God, de viering van 

de sacramenten en het dienstwerk van de 
liefde. Het zijn opgaven die elkaar weder-
zijds veronderstellen en die niet van elkaar 
los te maken zijn. De dienst van de liefde 
is voor de Kerk niet een soort welzijns-
werk dat men ook aan anderen zou kun-
nen overlaten, maar hoort tot haar natuur 
en is een onmisbare uitdrukking van haar 
wezen.

(Benedictus XVI, Deus Caritas est, nr. 25)
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| 
De basis van de diaconie 
van de Kerk. Het waarom.

Ä ÄDeÄkomstÄvanÄhetÄRijkÄGodsÄenÄdeÄevangelischeÄgetuigenisÄ
vanÄdeÄKerkÄinÄnavolgingÄvanÄChristusÄimplicerenÄnoodzake-
lijkerwijsÄvoorÄelkeÄchristenÄhetÄdienstwerkÄvanÄdeÄnaasten-
liefde:ÄbijdragenÄtotÄdeÄhumaniseringÄvanÄdeÄsamenlevingÄ
(breedÄgedefinieerd)ÄenÄmeerÄinÄhetÄbijzonderÄdeÄzorgÄvoorÄ
eenÄaanwezigheidÄbijÄenÄeenÄengagementÄtegenoverÄmen-
senÄdieÄbehoefteÄhebbenÄaanÄhulp,ÄzowelÄbinnenÄalsÄbuitenÄ
deÄchristelijkeÄgemeenschapÄ(beperkteÄomschrijving).

Ä ÄHetÄdienstwerkÄvanÄdeÄnaastenliefde,ÄdeÄrechtvaardigheidÄ
enÄdeÄvrede,ÄalsookÄhetÄrespectÄvoorÄdeÄscheppingÄenÄhaarÄ
integriteit,ÄvormtÄeenÄessentieelÄonderdeelÄvanÄdeÄzendingÄ
dieÄdeÄplaatselijkeÄKerkÄisÄtoevertrouwdÄenÄverleentÄgeloof-
waardigheidÄaanÄhetgeenÄzijÄverkondigt.

Ä ÄDitÄengagementÄisÄgeroepenÄomÄzichÄteÄmanifesterenÄinÄallesÄ
watÄdeÄlevendeÄTraditieÄvanÄdeÄKerkÄdoet,ÄinÄhetÄbijzonderÄinÄ
deÄliturgie,ÄinÄdeÄcatechese,ÄinÄdeÄverkondiging,ÄinÄhetÄdelenÄ
vanÄbezitÄenÄinÄallerleiÄinitiatievenÄvanÄdeÄgemeenschap.

Ä ÄOpÄbepaaldeÄmomentenÄzalÄdeÄwerkingÄvanÄdeÄKerkÄeerderÄ
‘zoutÄderÄaarde’Äzijn,ÄnederigÄenÄdiscreet,ÄzonderÄafbreukÄteÄ
doenÄaanÄdoeltreffendheid.ÄBijÄandereÄgelegenhedenÄzalÄdeÄ
KerkÄveeleerÄ‘lichtÄvanÄdeÄwereld’Äzijn,ÄenÄzalÄhaarÄoptredenÄ
eenÄgoedÄzichtbaarÄtekenÄzijn.ÄDeÄtweeÄhandelswijzenÄgaan,Ä
paradoxaalÄgenoeg,ÄhandÄinÄhand.

Ä ÄDeÄdiaconieÄmaaktÄintegraalÄdeelÄuitÄvanÄdeÄsocialeÄleerÄvanÄ
deÄKerk,ÄdieÄveelÄmeerÄbekendheidÄverdient.
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Beleidslijnen voor de diaconie 
in de Kerk van Brussel

Prioriteiten en aandachtspunten

W 
at betekent het beoefenen van diaconie in de Kerk vandaag, in het 
bijzonder in Brussel? Bij diverse plaatselijke gemeenschappen leven 
vragen ter verheldering op dit punt. Om de leken en benoemde kerk-
bedienaars te helpen om prioriteiten te bepalen en richting te geven 

aan hun pastoraal handelen, werd dit onderwerp gedurende twee jaar besproken 
tijdens de sessies voor de verantwoordelijken van de pastorale eenheden (2011-
2012). Deze besprekingen, verhelderd door sprekers van buitenaf, resulteerden in 
dit document, opgesteld en bekrachtigd door de Vicariale Raad. Het is bedoeld als 
algemene richtlijn voor het beoefenen van diaconie in de Kerk binnen het Vicariaat 
Brussel voor de jaren 2013-2018.
Om deze tekst de nodige gevatheid te geven, werd hij geformuleerd onder de vorm 
van stellingen, die uitnodigen tot verdere bespreking. We rekenen erop dat hij door 
alle betrokkenen zou gebruikt worden als een hulpmiddel voor reflectie en werk.

+ Jean Kockerols
Hulpbisschop voor Brussel

januari 2013
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