
17 oktober 2021: Een gezegende dag voor onze parochie en ons bisdom 

Wijding van Joost tot diaken 

 

Het is zondag 17 oktober 2021.  

Om 15 u. worden Joost Van Bouchaute, echtgenoot van Machteld Govaerts,  

en Sammy Claeys, echtgenoot van Kelly Cathelijn gewijd tot permanent diaken.  

Mathias Dick en Orlando Garcia worden gewijd tot diaken in voorbereiding op het priesterschap.  

 

De klokken luiden feestelijk over de stad. De grote kathedraal wordt verwarmd door de 

aanwezigheid van 400 gelovigen. We voelen ons zeer vereerd dat we, met zo veel mensen van 

onze parochie Edith Stein, bij de wijding van Joost aanwezig mogen zijn.  

 

De processie met misdiennaars, priesters (waaronder onze pastoor Piet), bisschoppen, 

verantwoordelijken en toekomstige diakens trekt de kathedraal verwelkomend rond. Het 

orgelspel, het gezang van de cantor en van de hele kerk is echt mooi. Bisschop Lode gaat voor in 

de liturgie van het woord. We luisteren naar wat God ons vandaag te zeggen heeft, hoe Hij ons 

roept, draagt en zendt. 

 

De lezingen van deze zondag over de nederige dienstbaarheid zoals Jezus het bedoelde, zijn niet 

alleen een opdracht voor de toekomstige diakens, maar voor ons allemaal. De bisschop noemt de 

diakens de ‘voelsprieten van de kerk’, mensen die aanvoelen wat de kerk nodig heeft aan de basis. 

Diakens brengen mensen in contact, zodat ze elkaar kunnen helpen. Diakens hebben drie taken: 

‘verkondiging, liturgie en liefdeswerken’. 

 

De wijdelingen worden naar voor geroepen. Joost en Sammy staan, met hun echtgenotes aan hun 

zijde voor de bisschop. De verantwoordelijken van hun opleiding verklaren dat, op grond van hun 

onderzoek, de kandidaten de nodige menselijke, spirituele en inhoudelijke kwaliteiten hebben om 

hen toe te laten tot de orde van het diaconaat.  

 

Over Joost worden de volgende mooie woorden uitgesproken: “Joost heeft een weg van 

geleidelijk groeien achter de rug. De voorbije jaren is in hem het verlangen sterker geworden naar 

een persoonlijke beleving van de geloofsrelatie met Jezus Christus en naar engagement vanuit het 

Evangelie. Daarin werd hij volop gesteund door zijn echtgenote Machteld. Doorheen de opleiding 

verdiepte zich de vraag hoe Joost zich met zijn eigen talenten ten dienste kan stellen van de kerk. 

Joost wil vandaag met kritische zin meebouwen aan een dienstbare en authentieke 

kerkgemeenschap, die open is op de wereld. Tijdens de stage heeft hij verder mogen ontdekken 

hoe een parochie echt geloofsgemeenschap kan worden. Een gemeenschap waarbinnen mensen 

een verbondenheid met God kunnen voelen en delen met elkaar.”   

 

Aan de echtgenotes Machteld en Kelly wordt aanvaarding tot de wijding en ondersteuning 

gevraagd. Aan de toekomstige priesters wordt bereidheid tot celibatair leven gevraagd. Vier 

mannen staan in hun witte albe voor de bisschop. Een mooi moment is het, als de kandidaten 

tijdens hun beloften hun bereidheid bevestigen om zich altijd te richten naar het voorbeeld van 

Christus. Zij leggen hun handen in deze van bisschop Lode en beloven eerbied en gehoorzaamheid. 

 

Het meest intense is het moment dat Joost, Sammy, Mathias en Orlando ‘plat ter aarde’ gaan 

liggen. Dit symboliseert hun kleinheid tegenover God en hun volledige overgave. Machteld en 

Kelly ‘staan achter hen’, letterlijk en figuurlijk, met hen in gebed verbonden. De hele kerk zingt tot 

heilige en zalige vrienden en vriendinnen van God, die Christus consequent navolgden. Bij hen ook 

onze Heilige Edith Stein. 



 

De bisschop legt de wijdelingen de handen op, in heilige stilte, symbool voor de gave van de Geest. 

Daarna spreekt hij het wijdingsgebed over hen uit. Joost ontvangt uit de handen van Machteld de 

diakenstola (symbool van het doek waarmee Jezus zich omgorde om voeten te wassen) en het 

liturgisch gewaad, ‘de dalmatiek’ (symbool dat Joost er staat namens Christus, de Dienaar). De 

diakens krijgen het evangelieboek aangereikt door bisschop Lode, zo ontvangen zij ‘het Woord van 

God’ om het door te geven en er naar te leven. 

 

Het is een prachtig beeld: vier mannen bekleed met het amberkleurige gewaad. Vier nieuwe 

diakens die door alle diakens van het bisdom met een hartelijke vredeskus worden verwelkomd in 

hun corps. Ze krijgen ook een hartelijk applaus.  

 

Tijdens de Eucharistische liturgie omgeven de concelebrerende bisschoppen, priesters en de 

nieuwe diakens de tafel van de Heer. De viering eindigt met een prachtig orgelspel en een 

feestelijke slotprocessie. 

 

Nadien worden we ontvangen in het Sint-Baafshuis en kunnen we onze diaken Joost hartelijk 

feliciteren en omhelzen. We zijn ontzettend trots! Bij het naar buiten gaan, hadden we nog een 

kort gesprek met bisschop Lode. Toen ik hem vertelde dat ik een artikel zou schrijven voor het 

parochieblad zei hij: “Schrijf maar dat de bisschop een gelukkig man is, met de wijdingen van 

vandaag! Het zijn vier echt goede mannen!“ 

 

Ons gevoel is eveneens geluk én dankbaarheid! Joost en Machteld, van ganser harte gefeliciteerd 

met uw diakenwijding van uw parochie Edith Stein!  

 

Marleen F. 
 


