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Emmaüsparochie  
Sint-Andries Sint-Michiels Brugge 

 
 

Emmaüsparochie stelt ingrijpend Kerkenplan voor 
 
De Emmaüsparochie, dat is de pastorale eenheid die de vijf parochies van de Brugse deelgemeenten 
Sint-Andries en Sint-Michiels bundelt, onderzoekt of in de eerstkomende jaren alle vijf haar parochie-
kerken in de deelgemeenten Sint-Andries en Sint-Michiels aan de eredienst onttrokken kunnen worden 
en of in plaats daarvan een nieuwe kerk met bijbehorende infrastructuur haalbaar is.  Deze campus zou 
de nieuwe parochiekerk van de Emmaüsparochie en aansluitend onthaalruimte, vergaderinfrastructuur 
en het secretariaat van de Emmaüsparochie omvatten. Een definitieve beslissing hierover zal later ge-
nomen worden met goedkeuring van het bisdom Brugge en het Brugse stadsbestuur, waarmee het 
Emmaüsteam in gesprek zal treden. 
 
De optie om in de komende jaren alle eredienstactiviteit bijeen te brengen in één nieuwe parochiekerk 
en de bestaande vijf parochiekerken te onttrekken aan de eredienst is deels een antwoord van het 
Emmaüsteam, dat is het pastoraal team van de Emmaüsparchie, op een aantal uitdagingen van prakti-
sche of van pastorale aard die verder in deze nota kort aan bod komen.  Maar veel meer nog ligt aan 
dit Kerkenplan een duidelijke visie ten grondslag over wat de Emmaüsparochie wil betekenen voor de 
plaatselijke gemeenschap in Sint-Andries en Sint-Michiels.  Met die visie openen we dus. 

1 Welke parochie wil de Emmaüsparochie zijn? 
 
Wanneer het er alle schijn van heeft dat het naar zijn einde gaat... juist dan herken je de echte waarde 
van iets. 
 
Ons geloof mag, moet, opnieuw geboren worden in een maatschappij waar de kerk naar het verdom-
hoekje verwezen wordt. In een tijd waarin de kerk zelf terug dreigt te keren van Pink- steren naar Be-
loken Pasen. 
 
Want onze kerk is er een van opstaan en opengooien. Onze kerk is vooral en bovenal een gemeenschap 
van mensen die probeert te leven zoals Jezus dat zou doen.  
 
Wij herkennen ons volledig in de woorden van Jan Dumon: “Een missionaire kerkgemeenschap ontstaat 
vanuit mensen die geraakt zijn door wat er in hun omgeving ‘misloopt’, door mensen die uit de boot 
vallen, schrijnend onrecht, door de confrontatie met mensen die het leven moe zijn, zin noch bestem-
ming voor hun leven vinden, wegkwijnen in eenzaamheid of echt niet meer weten hoe zij de eindjes aan 
elkaar moeten knopen. Mensen die geraakt worden door de nood - van welke aard ook - van medemen-
sen ontbreken niet in onze samenleving, mensen die van en voor zoiets als ‘liefde’ willen leven zijn er 
overal. En ze ontmoeten ook vaak gelijkgezinden, wisselen uit, bevestigen elkaar in het beste van zich-
zelf. Soms gaan ze gezamenlijk tot actie over, in de buurt, op het werk of in de vrije tijd nemen zij initia-
tief. Kerkgemeenschap ontstaat wanneer zulke mensen een christen ontmoeten die hen zegt: hey tof, 
daar ga ik ook voor. En uit vriendschap ‘voor de goeie zaak’ ontstaat communicatie, dialoog, luisteren, 
spreken. En misschien vertelt die christen over zijn geloof en hoeveel hij daaraan heeft.”  
 
Reeds jaren heeft Carlos Desoete, de eerste pastoor van de Emmaüsparochie, gewerkt aan deze visie, 
aan dit kerkmodel: ‘Ik zal er zijn voor u, God voor ons en wij voor elkaar’. De kiemen van de verandering 
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zijn gelegd bij de start van de pastorale eenheid Emmaüs, waar het parochiaal team de diepte heeft 
opgezocht: ‘een kerk van innerlijkheid, rechtvaardigheid en gaarne zien’.  
 
Nu is het tijd voor de volgende stap.  
 
De Emmaüsparochie gaat nu voor de bouw van een nieuw kerkgebouw, op een vrij centrale plaats en 
aangepast aan de noden en de mogelijkheden van deze tijd. En even belangrijk: dat kerkgebouw maakt 
deel uit van een grotere campus met onthaal-, vergader- en ontmoetingsruimtes: een Emmaüscampus.  
Wij brengen alle vijf de kernen samen en maken er een sterke eenheid van. Niet meer elk op zijn eigen 
eiland. Niet meer elk met zijn eigen agenda. Niet meer elk in zijn eigen kerk.  
  
Wij laten de zekerheden achter van de vijf kerken en trekken naar het beloofde land... de Emmaüscam-
pus.  Om het met Carlos Desoetes woorden te zeggen: ‘het laatste puzzelstuk van wat de Emmaüspa-
rochie in Sint-Andries en Sint-Michiels Brugge kan worden’.  
 
Het gaat ons echter niet om het gebouw op zich. Het gaat om de gemeenschap van mensen. De nieuwe 
kerk en aansluitende infrastructuur willen een uitdrukking zijn dat we bewegen, dat we veranderen.  
 
Dat niet doen is hetzelfde als de Heilige Geest in een kooi steken. En dan gaan we dood. Daarom willen 
we vorm en inhoud op elkaar afstemmen. Eén kerk als uitdrukking van één gemeenschap die staat voor 
hoop en toekomst.  
 
Je kan alleen maar iets nieuws maken als je van nul begint... dat is onze overtuiging. Geen nieuwe wijn 
in oude zakken en geen oplapwerk op gaten die ontstaan. Het gaat om de mensen die trots zijn dat ze 
geloven, daarvoor willen uitkomen en zich daarvoor willen inzetten.  
 
Iets nieuws beginnen vraagt moed. Het vraagt overtuigingskracht. Want niet iedereen zal daar echt 
(alvast in het begin) zo blij mee zijn. Zeker wanneer de mensen enkel een band hebben met het gebouw, 
de stenen, de geur en het sentiment van de herinnering... Hier ben ik gedoopt, hier ben ik gevormd, 
hier zijn mijn ouders getrouwd, hier zijn mijn ouders begraven... De bestaande kerken horen bij het 
stadsgezicht (uiterlijk).  Voor die mensen geldt bovenal de materiële, tastbare binding. Maar dat ge-
bouw is nog geen fractie van wat voor ons ‘kerk’ is.  
 
Daarom rekenen wij vooral, in het begin, op de talloze vrijwilligers die weten dat geloven een doe-
woord is en die zich vrijwillig en belangeloos inzetten in zoveel verschillende groepen van onze paro-
chie. Zij zullen het levend teken zijn dat wij toekomst maken.  

 
Emmaüs is onze naam. Mooier, beter en treffender kan het niet. Want Emmaüs is het verhaal van de 
dood en de opstanding van de eerste gemeenschap van Jezusleerlingen die na Jezus' dood en verrijzenis 
dezelfde weg van afbraak en heropbouw moesten gaan.  
 
Dat verhaal van terugtocht, herkenning en opstaan moet in onze campus (architectuur), in ons aanbod 
(initiatieven) en in onze gemeenschap (dienstbaarheid) zichtbaar zijn. De functionaliteit van ons gebou-
wencomplex moet op de driepikkel van het Emmaüsverhaal stoelen: meegaan, stilstaan, opstaan.  
 
Meegaan  In onze Emmaüscampus en -parochie moet er ruimte en tijd zijn om mensen hun verhaal te 
laten doen. Hun verhaal van pijn en afscheid, hun verhaal van ontgoocheling en verlies, hun verhaal 
van wanhoop en terugtocht. Daarom moeten we, zoals de Heer deed bij de leerlingen van Emmaüs, 
misschien een heel eind meegaan... op de verkeerde weg, terug naar af. Maar bij dat meegaan moeten 
we niet alleen luisteren maar ook vertellen, zoals de Heer deed. Vertellen dat niet de wanhoop maar 
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de hoop ons levensdoel is. Dat niet het einde in zicht is, maar een nieuw begin. Met nieuwe perspec-
tieven vertellen vanuit de oude Schriften, hoe de geschiedenis van het geloof haar weg aflegt. Altijd 
weer.  
 
Stilstaan. In onze Emmaüscampus en -parochie moet er ruimte en tijd zijn om de mensen thuis te laten 
komen, gastvrij te zijn voor al wie stil wil vallen en het brood wil breken. Op hun manier. Pas bij het 
stilstaan en het vieren gaan ogen open, herkennen wij Hem. Maar dat moeten we doen in het besef dat 
Hij altijd weer verdwijnt op het moment dat we dachten Hem te hebben herkend en begrepen. Vieren 
is niet het einddoel, vieren is deel van de weg. Want God kunnen we niet bij ons houden, vasthouden. 
Hij houdt ons vast... als wij weer op weg gaan.  
 
Opstaan. In onze Emmaüscampus en -parochie moet er ruimte en tijd zijn om plaats te maken voor de 
wereld en de samenleving. Op weg gaan met onze pluriforme gemeenschap. In een stad van veel cul-
turen en gedachten, van mobiliteit en tijdelijkheid, van confrontatie en dialoog. Daar moeten we zijn. 
Dat moet onze campus zijn, een marktplaats, een forum, een kruispunt van kerk en wereld, een ont-
moetingsplaats van christelijk geloof en seculiere wereld. En we hebben elkaar veel te bieden.  

2 Antwoorden op de uitdagingen van deze tijd 
 
Deze visie op wat de Emmaüsparochie wil betekenen moet de eerstkomende jaren vertaald worden in 
een Kerkenplan, dat verwachten de overheid en eigenlijk ook de samenleving van elke parochie in 
Vlaanderen. Bij de uitwerking van ons Kerkenplan moesten we rekening houden met een aantal evolu-
ties binnen onze plaatselijke geloofsgemeenschap, die overigens niet anders zijn dan wat zich breder in 
heel West-Europa voordoet.  We zetten de belangrijkste van die uitdagingen op een rijtje. 
 

2.1 Een antwoord op de sterke daling van het aantal kerkgangers, voorgangers en vrijwil-
ligers 
 
Zowel de evolutie van het aantal kerkgangers als de vooruitzichten inzake voorgangers en vrijwilligers 
maken het op langere termijn in gebruik houden van de vijf parochiekerken van de Emmaüsparochie 
onmogelijk. 

• Gelet op hun gemiddelde leeftijd moeten wij voor de komende tien jaar rekenen met een ver-
dere daling van het aantal kerkgangers met de helft.  De brede samenleving zal niet aanvaarden 
dat de huidige inzet van gemeenschapsgeld aangehouden moet worden bij zo'n daling van het 
aantal mensen die er gebruik van maken. 

• Over een paar jaar zal voor de vijf parochiekernen van de Emmaüsparochie nog slechts één 
priester-voorganger ter beschikking zijn. 

• Een parochiekerk kan niet werken zonder de inzet van vrijwilligers.  Hun gemiddelde leeftijd ligt 
hoog, alles laat voorzien dat het steeds moeilijker zal worden voldoende vrijwilligers te blijven 
vinden om de werking van de vijf parochiekerken structureel te garanderen. 

 
Alleen het reduceren van het aantal actief gebruikte kerken kan op termijn een antwoord bieden op 
deze evoluties. 
 
 
 

2.2 Kiezen voor een toekomstgerichte oplossing 
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Het Emmaüsteam, dat is het pastoraal team van de Emmaüsparochie, opteert voor een moedig ant-
woord op deze uitdaging, omdat dit op termijn de enige realistische en echt werkbare oplossing lijkt: 
alle liturgie en aanverwante activiteiten van de Emmaüsparochie in één kerk centraliseren.   
 
Wij passen voor een 'zachtere' oplossing, met bijvoorbeeld sluiting van 2 van de 5 kerken. Want over 
(minder dan?) tien jaar zal blijken dat deze ingreep niet volstond en dat een verdere vermindering van 
het aantal kerken nodig is.  Wij willen meteen voor een oplossing ten gronde gaan.  En voor een oplos-
sing die meteen ook de beste kansen voor de toekomst biedt. 
 
Kunnen we dan niet één van de vijf kerken aanhouden en daar alle liturgische activiteit van de Emmaüs-
parochie in onderbrengen?  Neen.  Want geen enkele van de vijf bestaande kerken blijkt geschikt om 
alle functies te realiseren die van deze ene parochiekerk verwacht mogen worden.  Er moeten bijvoor-
beeld zowel vieringen voor een ruimer publiek (= enkele honderden) als intiemere vieringen (doop, 
bezinningsviering, uitvaart in intieme kring,...) plaats in kunnen vinden.  (Zo bijvoorbeeld is een doop 
met 30 aanwezigen weliswaar mogelijk in Sint-Baafskerk, maar dan wel met een exorbitant hoge ener-
giekost...)  De keuze voor op termijn slechts één parochiekerk impliceert dus de keuze voor een nieuw 
kerkgebouw dat van meet af aan geconcipieerd is voor de verschillende soorten gebruik. 
 

2.3 Kosten voor de gemeenschap terugdringen 
 
Het in gebruik houden van de vijf kerkgebouwen kost de samenleving veel geld.  In elke van de vijf 
kerken is een koster tewerkgesteld, evenals deeltijdse organisten.  Voor elke kerk betaalt de stad 
Brugge, geheel onafhankelijk van het aantal kerkgangers, werkingskosten,  en ze moet er ook telkenjare 
serieuze investeringsbudgetten voor voorzien.  De keuze voor slechts één kerkgebouw zou voor de ge-
meenschap de personeels-, werkings- en investeringskost spectaculair doen dalen.  Deze besparing ge-
durende enkele jaren herinvesteren in de realisatie van de nieuwe campus Emmaüs is de beste inves-
tering om de uitgaven ten laste van de gemeenschap op termijn zeer substantieel te doen dalen. 
 
Wij zouden trouwens opteren voor een gebouw dat uitgerust wordt met duurzame bouwtechnieken 
en met verwarmings- en klimatisatieapparatuur die de energiekost terugbrengt tot slechts een fractie 
van wat de gemeenschap nu moet betoelagen. 
 
Bovendien zal voor de nieuwbouw gedurende minstens tien tot twintig jaar slechts een absoluut mini-
mum aan investeringsbudget nodig zijn. 
 

3 Aandachtspunten van pastorale aard 
 
Maar daarnaast zijn er ook overwegingen van pastorale aard die het Emmaüsteam resoluut doen opte-
ren voor één parochiekerk. 
 

3.1 Overleven en creatief blijven enkel mogelijk door bundeling van de krachten  
 
Vast blijven houden aan vijf parochiekerken leidt tot een langzame dood van deze plaatselijke kerkge-
meenschappen. Een rondgang langs de vijf kerken in een willekeurig weekend geeft geen goed gevoel: 
het illustreert de snelle cijfermatige afkalving van die groepen gelovigen en bevestigt het beeld van een 
oude en langzaam uitstervende gemeenschap, een gemeenschap die stervende is maar dat nog niet 
goed beseft.  Het (met veel moeite volgehouden) behoud van de vijf kerken, elk met een volledig litur-
gisch aanbod, wekt de verkeerde indruk dat deze vijf kernen leefbaar blijven.  Zelfs waar het behoud 
van de vijf voorlopig nu nog net haalbaar is, verdwijnt door de veroudering van wie overblijft en ervoor 
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moet instaan gaandeweg de creatieve kracht om aantrekkelijk te blijven, te vernieuwen en een nieuw 
publiek aan te spreken. 
 
Voldoende veerkracht en levenskracht zal alleen mogelijk blijken wanneer we resoluut kiezen voor een 
maximale bundeling van de krachten.  Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Een oplossing 
ten gronde voor ons uit schuiven zal het probleem alleen maar helemaal onoplosbaar maken en ons de 
kans doen mislopen om het toch tot een positief verhaal om te buigen. 
 

3.2 De kracht van samen vieren 
 
Het noodgedwongen bijeenbrengen van de parochianen in een kleiner aantal parochiekerken in de zo-
mer van 2017 had een onverwacht en hoogst aantrekkelijk resultaat: in plaats van half- tot driekwart 
lege kerken liepen de kerken zeer behoorlijk vol en gaf die grote opkomst een goed en zelfs feestelijk 
gevoel, waarop de gelovigen positief reageerden.  Ook de jaarlijkse gezamenlijke startviering illustreert 
het overtuigend: met de hele geloofsgemeenschap samen vieren voelt extra goed en feestelijk aan, het 
enthousiasmeert.  Van zo'n viering kom je met een heel ander gevoel weg dan na een gewone viering 
in diezelfde halflege kerk. 
 

3.3 Werken aan een nieuw en positief verhaal 
 
De Emmaüsparochie mag geen verhaal van afkalven en sluiten worden.  De Emmaüsparochie is het 
verhaal van mensen die elkaar vinden in het geloof en daar inspiratie en kracht uit putten om te bouwen 
aan een levendige geloofsgemeenschap zoals verwoord in de visie hierboven.  Tegenover de beeldvor-
ming van afbouw en langzame dood van de katholieke geloofsbeleving wil de Emmaüsparochie de in-
novatieve kracht van geloven beklemtonen.  De wijze waarop zij met haar gebouwen en met haar men-
sen omgaat moet dit bevestigen: onbruikbaar wordende gebouwen opgeven en onleefbaar geworden 
gemeenschapjes bijeenbrengen om een nieuw verhaal te schrijven dat de uitdagingen van de toekomst 
aankan. 

4 Het project Emmaüscampus in hoofdlijnen 
 

4.1 De campus 
 
Om te antwoorden op al deze uitdagingen opteert het Emmaüsteam voor de realisatie van een nieuwe 
campus Emmaüs op de grens tussen de deelgemeenten Sint-Andries en Sint-Michiels, naast het Psychi-
atrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw.  Het project voorziet het bijeenbrengen van meerdere pastorale 
en organisatorische functies: grote vieringen, intiemere soorten vieringen, permanent toegankelijke 
gebeds- en bezinningsruimte, ontvangstruimte, vergaderaccommodatie voor de werkgroepen, parochi-
aal secretariaat en bureau van de parochieassistent, alles samen op één plaats, met hedendaagse tech-
nische infrastructuur.   
 
Er zou gekozen worden voor hoogstaande architectuur voor zowel de kerk als de hele campus, en een 
artistiek hedendaags gezicht. Daarvoor denkt de Emmaüsparochie aan een architectuurwedstrijd. 
 
Voor de inplanting van deze nieuw campus kiezen we voor een onbebouwd perceel van ca. 6.360 m2 
dat nu toebehoort aan de vzw van het psychiatrisch ziekenhuis Onze Lieve Vrouw. Deze grond is ons 
voor dit project toegezegd. Het perceel ligt zeer dicht bij het station van Brugge en bij een bestaande 
buslijn en garandeert voldoende parkeergelegenheid. 
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4.2 Herbestemming van de 5 bestaande parochiekerken 
 
Een nieuw te bouwen parochiekerk maakt het mogelijk vier van de vijf bestaande parochiekerken te 
onttrekken aan de eredienst.  Door hun architectuur kunnen de jongste twee kerken, dat zijn Sint-Go-
delieve en Sint-Willibrord, makkelijk herbestemd worden.  Voor de kerken van Sint-Michiel en Sint-
Baafs zou een oplossing gezocht worden in één of andere vorm van herbestemming.  Dat zou gebeuren 
in samenspraak met het bisdom Brugge en het Brugse stadsbestuur. 
 
De vijfde parochiekerk, die van Sint-Andreas en Sint-Anna, is een beschermd monument en wordt om-
ringd door een kerkhof.  Omdat het moeilijk is deze kerk een andere bestemming te geven voorziet het 
Emmaüsteam de mogelijkheid om deze kerk enkel in gebruik te houden als kerk waar uitvaartdiensten 
kunnen plaatsvinden. Maar de stad Brugge kan voor een andere invulling kiezen. Deze kerk komt even-
wel niet langer in aanmerking als parochiekerk voor de Emmaüsparochie. 
 

4.3 Geen nadelige gevolgen voor de parochiale centra 
 
Bij twee van onze vijf kerken (Sint-Godelieve en Sint-Willibrord) is er vlak naast de kerk een parochiaal 
centrum.  Kerk en parochiaal centrum nemen er samen een centrale plaats in het gemeenschapsleven 
van de wijk in.  Herbestemming van de kerk hoeft deze centrumfunctie binnen de wijk niet in het ge-
drang te brengen, in beide gevallen kan door een bestaande erfpachtovereenkomst de verdere uitba-
ting door een vzw verzekerd blijven. 
 
Bij de drie andere kerken sluiten de kerk en het parochiaal centrum niet onmiddellijk bij elkaar aan, en 
zal de herbestemming van de kerk dus sowieso geen gevolgen hebben voor het parochiaal centrum. 
 

4.4 Mobiele kerkgangers 
 
Noodgedwongen moesten wij in de zomer van 2017 experimenteren met een halvering van het aantal 
weekendvieringen, waardoor de kerkgangers niet anders konden dan zich te verplaatsen naar een an-
dere dan hun gewone parochiekerk.  Onze ervaringen waren eenduidig positief: de kerkgangers vinden 
makkelijk de weg naar een andere kerk van de Emmaüsparochie, het wegvallen van een viering in hun 
eigen parochiekerk weerhoudt hen er niet van naar de mis te gaan, zij zetten daadwerkelijk de stap 
naar een andere kerk en reageren positief. 
 
Dit ontslaat ons uiteraard niet van de plicht om de minder mobiele, oudere kerkgangers voldoende bij 
ons verhaal te blijven betrekken.  De nabijheid van openbaar busvervoer kan daarbij helpen, maar zal 
niet volstaan. 

5 Financiering 
 
De financiering van de nieuwe campus zou gebeuren met  

• de opbrengst van de herbestemming van vier van de vijf parochiekerken; 

• de valorisering van overige bezittingen van de vijf kerkbesturen; 

• afspraken met het stadsbestuur over de recuperatie gedurende een aantal jaren van de door het 
kunnen verminderen van de werkingstoelagen gerealiseerde besparingen; 

• crowdfunding; 

• we sluiten ook samenwerking met gelijkgestemde partners niet uit voor het realiseren van een deel 
van het project. 
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6 En intussen… 
 
Het Emmaüsteam wil de komende maanden intensief in gesprek gaan met de plaatselijke geloofsge-
meenschap, het bisdom Brugge en het Brugse stadsbestuur.  En ook als het licht definitief op groen 
staat, zal de realisatie de nodige tijd vergen, jaren wellicht. 
 
Als het plan doorgaat zullen in de jaren die aan de opening van de nieuwe parochiekerk voorafgaan 
gaandeweg enkele van de huidige parochiekerken gesloten moeten worden. De volgorde en de timing 
daarvan hangt geheel af van de noden en de mogelijkheden. Er is daar nog geen enkele beslissing over 
genomen, er ligt zelfs nog geen enkel plan voor klaar.  Hoe dan ook, de overgang moet geleidelijk gere-
aliseerd worden, de Emmaüsparochie laat haar vijf kernen niet in de kou. Zij blijft in elke huidige kerk 
de pastoraal en de vieringen verzorgen tot in de puntjes, tot op de laatste dag dat iedere kerk open is.  
  
Over iedere verdere stap (definitieve beslissingen, herbestemming van kerken en onttrekken ervan aan 
de eredienst, de keuze van architect en van het nieuwe gebouw,…) zullen wij telkens open en transpa-
rant communiceren. 
 

*     *     * 
 
Aartsbisschop Jozef De Kesel schreef in Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies: “Een ver-
eenvoudiging van christelijke geloofsgemeenschappen dringt zich op. We kunnen niet meer overal zijn 
zoals vroeger. Het is uitgesloten dat op bepaalde parochies de situatie ter plaatse uitgeleefd wordt met 
de bedoeling zo lang mogelijk te overleven. Dit is allerminst een perspectief dat toekomst biedt. Het is 
van groot belang dat de gecentraliseerde geloofsgemeenschappen plaatsen zijn die naar buiten iets 
uitstralen." Een wake-up call waar we niet doof voor mogen blijven! 
 
Afscheid nemen doet pijn, want de muren van onze vijf kerken hebben de adem opgezogen van het 
engagement van generaties. Dat verleden eren we, waarderen we, bewaren we in ons hart. Maar je 
bouwt geen toekomst met heimwee of sentiment, wel met dromen waaraan we samen werken.  
 
Met haar gedurfde plan voor een nieuwe campus gaat de Emmaüsparochie resoluut voor de realisatie 
van die dromen. Met de nieuwe campus wil zij de twee kernbegrippen realiseren die onze bisschop 
Lode Aerts ons in zijn Beleidsbrief meegeeft: onze Kerk moet verdiepen, en zij moet verbinden. 
 
 
 
Filip Vanbesien, pastoor, 
en het voltallige Emmaüsteam 


