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D
E Kerk wordt gedragen
door vrouwen. Dat is al-
tijd zo geweest. Ook van-
daag, waar geloof ont-
staat en groeit, zijn er

vrouwen in de buurt. Geloven heeft
te maken met leven, en leven ge-
ven is toch eigen aan vrouwen,
opende mgr. Vangheluwe zijn 
homilie in een kapel waar vooral
zusters aanwezig waren. Ze voe-
len zich allen thuis in „hun” do-
mein, Groenhove.

„In alle tijden, ook op onze da-
gen, zijn er vrouwen die bewust
niet huwen. Ze doen dat uit vrije
wil. Daar kunnen allerlei redenen
voor zijn, soms banale bedenkin-
gen maar ook heel edele motie-
ven. Het houdt soms verband met
hun beroep of met hun verlangen
tot dienstbaarheid. Er kunnen ook
religieuze motieven zijn. Jezus
zegt: ‘Er zijn mensen die zich on-
huwbaar opstellen omwille van
het rijk der hemelen’. Ze huwen
niet omdat ze hun hart willen vrij
houden voor Jezus Christus en de
Kerk, en ten volle beschikbaar wil-
len zijn voor de dienst aan de men-
sen.”

De bisschop verwees naar het
evangelie van die zondag waarin
Jezus zegt dat hij vuur op aarde
kwam brengen en hoe hij verlangt
dat het oplaait. „Jezus spreekt
over het milde vuur dat warmte en
licht geeft. Jezus heeft het vooral
over het innerlijke vuur, de harts-
tocht. Jezus is doordrongen van
het heilig vuur dat in Hem brandt.
Hij is vol van zijn Vader. Hij kan er
niet over zwijgen. Hij is gedragen
door de liefde voor de mensen.
Dat vuur geeft Hij door aan zijn
leerlingen, aan ons. Dat vuur
brandt sterk in vrouwen die zich
geroepen weten tot het religieuze
leven.”

Heel menselijke 
levenswijze

Toen onderbrak zuster Annie
Detavernier deze homilie met een
sterk getuigenis. Het grootste deel
van haar persoonlijk religieus le-
ven is immers heel nauw betrok-
ken bij het jubilerende ‘Virgo 
Fidelis’. „De woorden van de bis-
schop over het vuur, de gedreven-
heid die roeping in een mens be-
werkt, raken mij dus. Hier, in 
die toen nog voor mij vreemde
kerk, kreeg ik de innerlijke zeker-
heid om de stap te zetten, niet ver-
moedend  dat dit huis verder zo in-
grijpend op mijn persoon zou in-
werken en mijn leven zou teke-
nen.”

„Als vrouw die probeert bewust
te leven, heeft de weg van het reli-
gieus leven mij vooral met men-
sen verbonden. Want voor mij is
roeping tot godgewijd leven een
heel menselijke levenswijze, ech-
ter gestuwd en ondersteund, door
een kracht die van elders, van bui-
ten jezelf  komt, en gericht op het
geluk van anderen.”

„Leven en bidden in gemeen-
schap roept mij dagelijks op om
meer mens te worden, om de an-
der te begrijpen en te waarderen,
om de liefde te leren die Jezus
voorleefde en waartoe wij allen
geroepen zijn. Als er af en toe een
moment van diep geluk is, komt
het omdat Hij die mij riep, mij ook

nabij blijft in Zijn Woord en in
tochtgenoten.”

Zuster Annie Detavernier ge-
tuigde dankbaar te zijn om haar
geroepen leven. „Meer nog, mij
lijkt een gemeenschap van chris-
tenen eigenlijk niet denkbaar
zonder dat er mensen zijn die er
heel hun leven en al hun krachten
voor inzetten. Daarom verwacht
ik dat er altijd religieus leven zal
zijn in de Kerk, onder welke vorm
dan ook!”

Met grote dankbaarheid vierde
de bisschop het gouden jubileum
van ‘Virgo Fidelis’. „Dit domein
werd 50 jaar geleden opgericht
om zusters te ontvangen voor be-
zinningsdagen, retraites en ont-
spanning. Ze kwamen hier met

duizenden om het vuur te laten
aanblazen, om zich weer dichter
te verbinden met Jezus. Ik ben blij
dat ik hier publiek hulde kan
brengen aan de ontelbare zusters
die zich hebben ingezet voor Je-
zus Christus en de mensen. Ze
hebben ondervonden hoe hun le-
ven, ongehuwd en in gemeen-
schap, vruchtbaar is.”

Even raakte mgr. Vangheluwe
in zijn homilie ook aan dat hij en-
kele weken eerder de vijftigste
verjaardag van het Sint-Luc-zie-
kenhuis in Kisantu vierde. Daar
zijn zusters van de federatie ‘Virgo
Fidelis’ werkzaam. „Ik zag hoe het
vuur nog hevig brandt in de 85-
jarige Zuster Laetitia, met haar
zorg voor het personeel en voor de

kinderen die rond het klooster lo-
pen. Maar ik zag ook hoe het vuur
is doorgegeven aan geneesheren
en verplegenden, die met grote
ijver, gedragen door het christelij-
ke geloof, zoeken om het zieken-
huis draaiende te houden in vaak
moeilijke omstandigheden.”

Afrondend drukte mgr. Vanghe-
luwe zijn optimistische visie voor
het religieus leven in ons bisdom
uit. „Wat de toekomst zal brengen,
ligt in Gods handen. Er zijn vol-
doende redenen om aan te nemen
dat ook morgen jonge vrouwen de
Heer zullen volgen, op oude en op
nieuwe wegen, zusters voor een
nieuwe tijd, kerkvrouwen voor
vandaag”, meent de bisschop die
ook verwees naar de websites
www.roepingen.be en www.kerk-
vrouwen.be. „Jezus is vuur op aar-
de komen brengen. Met Hem ver-
langen we dat het oplaait. Het is
zijn boodschap vandaag, voor jou,
voor mij: ‘Doof het vuur van 
Mijn liefde niet, maar laat het op-
laaien in jou. Dan word ook jij een
haard van licht en warmte rond-
om jou’.”

Open vormingshuis
Na de eucharistievering volgde

een gezellig samenzijn met een
tweetal toespraken. Rector An-
toon Wullepit herinnerde aan de
realisatie van de verschillende
doelstellingen van dit centrum:
„het kennen van elkaar en de
vriendschap onder de zusters; de
relaties onder de verschillende
congregaties van ons bisdom be-
vorderen in ontspanning, bezin-
ning, vorming en studie; vanuit dit
centrum heeft het aggiornamento
van het tweede Vaticaans concilie
bij de religieuzen een krachtige
impuls gekregen.”

Wullepit stipte aan dat dit vor-
mingshuis de stap gezet heeft van
een huis voor religieuzen naar
een open vormingshuis voor alle
gelovigen. Schalks voegde hij
eraan toe dat de permanente dia-
kens het meer en meer zijn gaan
beschouwen als hun huis van vor-
ming en ontspanning.

Ook benadrukte rector Wullepit
de inzet van zovelen, niet uitslui-
tend maar toch vooral religieu-
zen, in de 50 jaar werking van het
diocesaan centrum. „Natuurlijk
deden ze dit omdat ze het als op-
dracht en zending gekregen heb-
ben. Maar vooraf zit daaraan iets
diepers: ze wilden zich met hun le-
ven en al hun krachten, talenten

en soms ook wat scherpe kantjes
geven. Je voelt dat daarachter een
diepe vrijwilligheid zit: een be-
reidheid om zich te geven en er
telkens weer te zijn. Het is iets dat
je elke morgen weer opneemt,
soms met wat moeite, maar met
een bereidheid van hart om te le-
ven en het leven te ontvangen zo-
als het nu komt.”

„Het valt niet te ontkennen dat
er hier gedurende zovele jaren
mensen zijn samen geweest waar-
van niet evident was dat ze er wa-
ren, omdat het niet evident is en
ook nooit als evident mag be-
schouwd worden dat er zoiets in
een mens gebeurt. Het is een bron,
samengebracht in een federatie
en in nog meer van dat. In een sa-
menhorigheid van zovele congre-
gaties in ons bisdom is het als een
stroom. Dat is Groenhove: een
steen in die stroom gelegd om dat
water wat te leiden”, besloot An-
toon Wullepit.

Kunst en piëteit
Burgemeester Norbert De Cuy-

per (CD&V) stipte vooreerst aan
dat het complex ‘Virgo Fidelis’,
een realisatie van architect De-
geyter en aannemer Vanhaerents,
erkend wordt als één van de mooi-
ste gebouwen in Torhout. „Midden
Groenhovebos, een recreatieoord
op zich, werd een recreatieoord
neergeplant helemaal in harmo-
nie met zijn prachtige omgeving.
Maar nog belangrijker dan de
meerwaarde van een dergelijk
kunstgebouw is de maatschappe-
lijke invulling die het in zich
draagt, naast de vele sociale doel-
stellingen die hier hun waarde
vinden”, wijst hij op de evolutie
van een retraite- en opleidings-
huis naar een diocesaan centrum
waar ook congressen en semina-
ries plaats hebben. „Hier komen
mensen tot rust. Hier kan men
zich bezinnen. Hier kunnen men-
sen die vermoeid zijn, zich laven
aan de rust en de stilt die hier
heersen. Hier kunnen zelfs men-
sen die herstellende zijn van ziek-
te of een ongeval revalideren.”

De Cuyper drukte de wens uit
dat de stad Torhout en het dioce-
saan centrum in de toekomst ver-
der kunnen samenwerken. „Dit
domein verbindt kunst en piëteit
met elkaar. Dit is een plaats waar
vorming en cultuur samengaan in
de gewijde sfeer van ‘Virgo Fide-
lis’, de getrouwe maagd van de
Heer, in dienst van de mensen.”

‘Virgo Fidelis’ viert in Torhout gouden jubileum

Peter  Rosse l

‘Er zal altijd religieus leven in de Kerk zijn’

Met een televisiemis op Eén en KRO vierde het diocesaan centrum Virgo Fidelis in 

het domein Groenhove te Torhout zijn vijftigste verjaardag. Het koor ‘De Colores’ 

onder leiding van Filip Bisschop (sic!) luisterde heel keurig de eucharistieviering op

waarin mgr. Roger Vangheluwe voorging met rector Antoon Wullepit, gewezen rector 

Jo Craeynest en diaken Ksaf Hennion.

De vier zusters die vandaag nog in ‘Virgo Fidelis’ te Torhout wonen: 
zuster Liliane (congregatie van zusters van H. Vincentius van Gits), zus-
ter Erna Congregatie (Zusters van Maria van Pittem), zuster Bertilla
(congregatie zusters van Maria van Ingelmunster) en zuster Maria 
(congregatie Gasthuiszusters van Poperinge).  © P.R.

Rector Antoon Wullepit met twee van zijn voorgangers, Jo Craeynest en
Paul Mol.  © P.R. 


