Een nieuwe koers voor Missio
Monseigneur Koen Vanhoutte
Bisschop-referent voor Missio
De plaats van de Kerk in onze samenleving verandert voortdurend. In een geseculariseerde omgeving
maakt ze een krimp door. Dit vergt aanpassingen in haar vertrouwde werkwijzen en structuren.
Concreet is dit ook zo in de relatie tot andere particuliere Kerken binnen de grote wereldkerk. Er is
niet langer een grote groep missionarissen die van hier vertrekt om in andere continenten dienstbaar
te zijn. De aandacht in samenleving en Kerk is dikwijls verschoven van missionering naar
ontwikkelingshulp. Er treedt bij momenten een blikversmalling op waarbij de zorgen om ons eigen
kerkelijk leven ons wat blind maken voor de vreugden en zorgen in de grote wereldkerk.
Nieuw elan
Nieuwe tijden vragen om een nieuwe aanpak. Missio kan niet verder zoals het in de voorbije
decennia bezig was. Er is gekozen voor een heroriëntering die Missio een nieuw elan wil geven. In de
huidige kerksituatie die ons hier nieuwe wegen tot evangelisatie doet zoeken, zien we uit naar
sterkere banden met jonge Kerken. Heel dikwijls leren ze ons de vreugde van het evangelie en helpen
ze ons om hier een meer missionaire pastoraal uit te bouwen. Ze sturen missionarissen naar ons toe
en heel wat christenen uit het zuiden vestigen zich in ons land. Er zijn dus heel wat kansen om de
familiebanden tussen zusterkerken aan te halen.
Integratie van Missio in pastorale werking van de bisdommen
Missio-België (Pauselijke Missiewerken) maakt momenteel een belangrijke aanpassing door. In
overleg met de bisschoppen van België is gekozen voor een sterkere integratie van Missio binnen de
globale pastorale werking van de bisdommen. De verbondenheid met zusterkerken in andere
continenten is immers wezenlijk voor ons Kerk-zijn hier. Wederzijdse zorg, uitwisseling en
samenwerking in de evangelisatieopdracht verrijken de kerkopbouw in alle landen. Wie in de
bisdommen verantwoordelijkheid draagt voor evangelisatie, catechese en verkondiging zal voortaan
ook mee zorg dragen voor de internationale betrekkingen met zusterkerken in diverse continenten
en dit in de geest van verbondenheid die Missio eigen is. Gebed, uitwisseling en solidariteit staan
daarbij centraal. Op interdiocesaan niveau ontmoeten die verantwoordelijken elkaar samen met de
nationale directie van Missio in de Interdiocesane Commissie Catechese (ICC) en in de Commission
Interdiocésaine de la Cathéchèse et du Cathéchumenat (CICC).
Kleine, dynamische equipe op nationaal vlak
De nieuwe aanpak en de verminderde inkomsten leiden tot de keuze voor een kleinere nationale staf
bij Missio-België. De directeur (Théogène Havugimana), de stafmedewerkers (Catherine De Ryck en
Emmanuel Babissagana) en de boekhouder (Willy Canneyt) staan er naast de samenwerking met de
ICC en CICC ook in voor de fondsenwerving en de contacten met de Pauselijke Missiewerken in
Rome. We wensen deze nieuwe equipe een gezegende start in groeiende samenwerking met de
Interdiocesane Commissie Catechese (ICC) en de Commission Interdiocésaine de la Cathéchèse et du
Catéchumenat (CICC). We danken van harte de Missio-medewerkers van wie we noodgedwongen
afscheid moesten nemen. We blijven hen erkentelijk voor hun inzet gedurende de voorbije periode.

Verhuis
De nieuwe equipe van Missio zal in het najaar verhuizen van de Vorstlaan in Oudergem naar de
gebouwen van het Latijns-Amerikaans College in Leuven, waar nu al de administratieve zaken van
onze diocesane priesters in zending (Fidei-donum) worden opgevolgd. De beschikbare ruimtes zijn er
goed afgestemd op de noden van de huidige equipe waardoor het gebouw in de Vorstlaan een
andere bestemming zal krijgen. De aanwezigheid in Leuven zal ook de contacten van Missio met de
universitaire wereld (KU Leuven en UCLouvain) versterken en bijdragen tot het uitbouwen van een
internationaal netwerk.
In de lijn van paus Franciscus
Met de geschetste heroriëntering hoopt Missio-België te beantwoorden aan wat paus Franciscus op
Hemelvaart 2020 schreef aan de verantwoordelijken van de Pauselijke Missiewerken wereldwijd. In
zijn boodschap schuift hij vier kenmerken van Missio uitdrukkelijk naar voor. Hij vraagt vooreerst om
trouw te blijven aan de oorspronkelijke keuzes voor een biddende en solidaire verbondenheid tussen
de particuliere Kerken binnen de wereldkerk. Hij benadrukt dat Missio een instrument is dat hem als
bisschop van Rome helpt in zijn dienst aan de wereldkerk. De paus drukt ook de hoop uit dat de
werking van de Pauselijke Missiewerken zich sterk integreert in het gewone leven van de Kerk in
bisdommen, parochies, bewegingen en verenigingen. Tenslotte wijst Franciscus erop hoezeer Missio
kan bijdragen tot een sterker besef van de universaliteit van de Kerk waar verscheidenheid erkenning
vindt binnen de eenheid die de Geest tot stand brengt.
We hopen sterk dat het nieuwe elan van Missio-België de Kerk hier en elders in de wereld ten goede
mag komen. We bidden dat iedere christen mag groeien als leerling-missionaris. We vertrouwen
hiervoor op de stuwende kracht van Gods Geest.

