
 
Elke maand een Afrikaanse viering in onze Pastorale Eenheid 
 
Een van de mooie aspecten aan de katholieke liturgie, zeker in onze steden, is de ruimte 
voor liturgische diversiteit. Dat is ook zo in onze Pastorale Eenheid, en dat is een bewuste 
keuze. Want religieuze belevingen verschillen, omdat mensen verschillen. Sommigen van 
ons houden van vieringen met een ruime gemeenschap in een grote kerk, anderen voelen 
zich beter thuis in een kleine kloosterkapel met vooral vertrouwde mensen. Voor sommige 
christenen is een eigentijdse vormgeving wezenlijk, anderen houden erg van de vertrouwde 
vormen in onze traditie. En voor velen van ons mag er wel eens afwisseling zijn in de wijze 
waarop ze de liturgie beleven. Wij hebben uitdrukkelijk de bedoeling in onze PE die ruimte 
voor liturgische diversiteit te behouden, al zal dat niet eenvoudig zijn. Want we weten 
allemaal dat het aantal vieringen de komende jaren eerder zal afnemen dan toenemen.  
 
Maar soms zien we ook nieuwe vieringen groeien, die een echte verrijking zijn voor ons 
liturgisch aanbod. Dat geldt zeker voor de eucharistievieringen van de anderstalige 
gemeenschappen. We hadden het hier reeds over de Filipijnse viering, elke tweede zondag 
van de maand in de Sint-Bavokerk in Oud-Turnhout. Vandaag brengen we graag een 
impressie van onze deelname aan de Afrikaanse viering, die elke eerste zondag van de 
maand om 13 uur gehouden wordt in de kerk van het Goddelijk Kind. Een viering die 
uiteraard met veel enthousiasme voorgegaan wordt door onze Afrikaanse priesters.  
Dat deze vieringen maar één keer per maand worden gehouden is niet toevallig. Wij zijn één 
geloofsgemeenschap, over alle grenzen van taal en cultuur heen, en het is belangrijk dat 
onze medechristenen uit andere landen en continenten zich welkom weten in de vieringen 
van die grote gemeenschap. Dat is trouwens ook het geval. In bijna al onze kerken zien we 
op zondag een ,,gemengd publiek’’, en daar zijn we blij om. Als er één plaats is waar onze 
multiculturele gemeenschap ten volle en positief gestalte krijgt, dan is het in de kerk. Dat 
mag ook eens gezegd worden.  
Maar je hoeft maar één keer een Afrikaanse viering mee te maken, om te begrijpen hoe 
deugddoend het voor deze mensen moet zijn om ook de liturgie te kunnen vieren in hun 
eigen talen en met hun eigen expressievormen. En ook daarin is de diversiteit opmerkelijk. In 
de Afrikaanse viering komen vele talen aan bod. De viering verloopt in het Engels en het 
Frans, het Onze Vader wordt samen gebeden in het Nederlands, en er wordt gezongen in 
vele Afrikaanse talen, zoals het Kiswahili, het Ikinarwanda en het Ikirundi. Je krijgt het gevoel 
dat de vele expressies van mensen op deze wereld samenlopen om God te loven. 
Wat opvalt, is dat deze liturgie zeer klassiek opgebouwd is, helemaal in de lijn van de 
traditie. De inspirerende levendigheid in deze Afrikaanse vieringen ontstaat niet door losser 
om te gaan met de opbouw van de liturgie, maar komt van binnenuit, uit het hart van deze 
mensen. De aanstekelijke Afrikaanse gezangen spelen daar een grote rol in, begeleid door 
het enthousiasme dat Afrikaanse instrumenten oproepen, maar zeker de warmte van deze 
mensen en hun diepe vroomheid.  
Ik vond het ook prachtig om zien hoe pater Emmanuel de homilie hield. Hij stond voor het 
altaar, heel dicht bij de gemeenschap, en hield de hele homilie uit het hoofd, inclusief de 
herhaling van centrale zinnen en het antwoorden van de gelovigen. Schitterend. 
Laat me heel duidelijk zijn. Deze vieringen worden in onze PE niet alleen voor de 
Afrikaanse mensen aangeboden. De ‘autochtone’ Vlamingen die er zijn doen zeer 
enthousiast mee. Deze vieringen zijn een ware verrijking van het liturgisch aanbod in onze 
PE, iedereen is er van harte welkom. Kom gerust eens meevieren, lieve lezer, je zult er veel 
deugd aan beleven. Misschien zul je de volgende viering in je eigen kerk wel dieper beleven, 
en met meer vreugde. En  je zult er de mensen van onze Afrikaanse gemeenschap een 
groot plezier mee doen. Je aanwezigheid is een mooie uitdrukking van waardering voor wie 
ze zijn en voor de wijze waarop zij hier bij ons hun authentiek geloof gestalte geven.  
De volgende Afrikaanse viering wordt gehouden op zondag 2 februari (Lichtmis) om 
13 uur, zoals steeds in de kerk van het Goddelijk Kind. De gemeenschap zal er op die 



dag een bijzonder feest van maken. Na de viering volgt hun nieuwjaarsreceptie, waarop 
iedereen van harte welkom is. Een aanrader! 
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