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Goed nieuws
Goede vrienden,
Na 19 gelukkige jaren als pastoor-deken in Oostkamp en Brugge-Zuid heb ik onlangs de leeftijdsgrens van
75 jaar bereikt. Zopas werd via de nieuwsbrief van het bisdom bekend- gemaakt dat mij met ingang van 1
september 2020 eervol ontslag wordt verleend als pastoor en deken. Met ingang van 1 september wordt
meteen Rik Verbeke benoemd tot pastoor van de pastorale eenheid Sint-Franciscus Oostkamp en tot
meewerkend priester in het decanaat Brugge. Hij blijft deeltijds leraar aan het VTI Brugge en proost van
CM Brugge en Kazou.
Ik ben bisschop Lode zeer dankbaar dat hij ons een dynamische priester toevertrouwt in de persoon van
Rik Verbeke. Eigenlijk is Rik voor veel Oostkampenaars geen onbekende.
Rik is nog altijd een gedreven leraar en pastorale medewerker in het VTI van Brugge; hij is proost van CM
en Kazou en medepastoor in de PE Sint-Donatianus te Brugge met een sterke thuisbasis in Christus
Koning. Als jonge priester heeft hij zich hard ingezet voor de KAJ. Hij heeft geleerd dicht bij de mensen te
staan en de blijde boodschap in concrete taal te verwoorden. Hij is niet verlegen om een kwinkslag of een
grap. Hij is niet alleen een mensenvriend. Met hem zal de pastorie bewoond worden door Poé, zijn lieve
Tibetaanse terriër. Poé zal erover waken dat pastoor Rik tijdig een rustpauze neemt om even te wandelen.
Ik wens Rik van harte geluk en ben er zeker van dat hij hier met pr. Jef, de diakens en het team van de
pastorale eenheid en met alle medewerkers een boeiende samenwerking tegemoetgaat. Hij wordt een
‘goede herder’ van ‘alle’ schapen! Wanneer hij wordt aangesteld, zal later meegedeeld worden. Zelf zal ik
graag op het einde van augustus afscheid nemen. Hoe dat zal gebeuren, hangt een beetje af van de evolutie
van de coronamaatregelen.
Allebei hebben we iets gemeens: we verlaten een warme plek en mogen weldra weer echt thuiskomen.
Beiden nemen we met pijn in het hart afscheid van intense samenwerkingsverbanden. Maar er is ook
vriendschap die over grenzen heen blijft bestaan.
Dankbaar en met veel vertrouwen in de toekomst
Luc Deschodt

Hierbij de gegevens van de nieuwe pastoor:
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Deze e-mail is verstuurd aan marleen.deschaght@skynet.be. • Als u geen nieuwsbrief
meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en
wijzigen. • Voor een goede ontvangst voegt u marnix.vanbelle@telenet.be toe aan uw
adresboek.

