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Adventscyclus 2021: Verlangen en verwachten 

(4) Het verlangen van de Liergemeenschap  

 

Lezing: 

In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, naar een stad in Judea. Zij ging het huis van 
Zacharias binnen en groette Elisabet. Zodra Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in 
haar schoot; Elisabet werd vervuld met de heilige Geest en riep met luide stem uit: 'Gij zijt gezegend 
onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Waaraan heb ik het te danken, dat de 
moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Zie, zodra de klank van uw groet mijn oor bereikte, sprong 
het kind van vreugde op in mijn schoot. Zalig zij die geloofd heeft, dat tot vervulling zal komen wat 
haar vanwege de Heer gezegd is.'  
 
Lc, 1,39-45 

 

Overweging 

Goede vrienden, 

“Wat is jouw verlangen?” De vraag van Karin Lelyveld, waarmee Jan deze adventstijd heeft 

geopend, en die ons nu al drie weken doet uitzien naar de komst van het Licht, zal vandaag 

een naam en gezicht krijgen. Neen, meerdere namen en gezichten. Samen vormen zij het 

gezicht van deze gemeenschap.  

Misschien zijn wij het een beetje vergeten, maar het verlangen ligt aan de basis van het 

ontstaan van deze Liergemeenschap. Het werkdocument dat godsdienstsocioloog Karel 

Dobbelaere ongeveer 5 jaar gelden over De Lier heeft willen maken, maar door 

omstandigheden onafgewerkt is gebleven, begint met de zin: “In de zomer van 2003 waren 

enkele vrienden op zoek naar een liturgie die aansluit bij het moderne levensgevoel”. Ze 

waren op zoek. Ze verlangden naar iets dat ze misten in de traditionele kerkelijke liturgie.  

Uit dat verlangen is De Lier ontstaan. Die ‘vrienden’ mogen wij als ‘the founding fathers and 

mothers’ zien van De Lier: Karel, Isabel, Koen, Jessika, Guido, Nele, Geertrui en Ann. Samen 

met Patrick Perquy vormden zij de eerste stuurgroep van De Lier en ze haalden er Annemie 

Schreel bij als een van de eerste vrouwelijk voorgangers in de Brugse regio. Misschien is het 

plaatje dat ik hier schets niet volledig, want ik was er toen zelf nog niet bij. Ondertussen zijn 

we 18 jaar verder, dat is langer dan Angela Merkel bondskanselier is geweest – geef toe: dat 

is al heel lang.  Ik denk dat deze founding fathers and mothers vandaag, na 18 jaar wel een 

applaus verdienen. 

De samenstelling van die stuurgroep is in de loop van de voorbije 18 jaar wel wat gewijzigd 

doordat iemand zijn of haar engagement – meestal noodgedwongen – stopzette en er 

nieuwe mensen werden aangesproken. Zo ben ik ooit in de stuurgroep terecht gekomen. 

Sinds die dag heb ik ervaren dat de stuurgroep het oorspronkelijk verlangen probeert 

wakker te houden, maar tegelijk ook – en dat is niet onbelangrijk – de vinger aan de pols 

hield van wat er leeft aan verlangen in de gemeenschap. Op elke vergadering kwam er wel 

een of andere nood of vraag vanuit de gemeenschap aan bod. Ook kritische bedenkingen 

werden ter harte genomen.  
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Zo kreeg de stuurgroep in de zomer van 2020 een brief van iemand uit deze gemeenschap 

over de toekomst van De Lier. Daarin stond dat de stuurgroep van De Lier te weinig 

democratisch is, want de stuurgroep zelf en niet de gemeenschap besliste tot nu toe wie er 

deel van uitmaakt en wie niet. Zoals elke inbreng uit de gemeenschap werd ook deze 

opmerking door de stuurgroep ‘au serieux’ genomen. Het toeval wil – of is dat de werking 

van de Geest? – dat er in die periode net drie mensen hun engagement in de stuurgroep 

hadden beëindigd.   

Bij het begin van de herfst (van vorig jaar) werd tijdens de reguliere vergadering van de 

uitgedunde stuurgroep dan ook de overweging gemaakt om als stuurgroep collectief ontslag 

te nemen en een ruime bevraging te doen in de gemeenschap. Maar toen zaten we al in 

volle Coronapandemie en waren we bijna uitsluitend online met elkaar verbonden. Dat was 

geen goed moment voor een grote hervorming. Maar de vraag is blijven sudderen en 

geleidelijk aan zijn we tot een werkwijze gekomen die ik nog in geen enkele andere 

organisatie heb meegemaakt en waar deze gemeenschap fier mag op zijn.  

We hebben met nominaties gewerkt. Iedereen die zich betrokken voelt bij De Lier kreeg de 

kans om vijf mensen voor te stellen voor de nieuwe stuurgroep.  

De nomineringsperiode werd afgesloten op 10 oktober van dit jaar. Daarop is een ‘Raad van 

Wijzen’ – 4 vrouwen en 3 mannen – aan de slag gegaan met het resultaat van deze enquête.  

Bij de samenstelling van deze ‘Raad van wijzen’ werd eveneens het democratisch principe 

gehanteerd dat minstens de helft daarvan mensen waren uit de ruime Liergemeenschap. De 

stuurgroep heeft aan mij gevraagd om het formatiegesprek te leiden. Vandaag kom ik jullie 

vertellen hoe wij te werk zijn gegaan en wat het resultaat is.  

Om jullie nog even in spanning te houden vertel ik eerst iets over de werkwijze die wij 

gevolgd hebben .   

Op 9 november is de Raad van Wijzen een eerste keer bijeen gekomen.  

Vooraleer we de lijst van meest genomineerden hebben bekeken, hebben wij een lijst 

gemaakt van de criteria of eigenschappen die in de stuurgroep van belang zijn. De ideale 

stuurgroep is op verschillende vlakken divers en evenwichtig samengesteld. Ik toon jullie 

even die lijst.  

- Evenwichtige samenstelling qua genderidentiteit 

- Mensen die vernieuwing brengen, maar ook mensen die vertrouwd zijn met de 

traditie van De Lier  

- Minstens 1 persoon met theologische scholing en iemand met spirituele visie 

- Voeling houden met wat leeft in de gemeenschap 

- Aansluiting vinden bij het levensgevoel van jonge mensen en minder jonge mensen 

- Moet minstens 1 voorganger bevatten 

- Aandacht voor muziek en de poëtische teksten van Huub Oosterhuis levendig houden 

(traditie) 

- Antennepersoon met een ruim sociaal netwerk 

- Een bruggenbouwer met communicatieve vaardigheden 

- Iemand die de groep een spiegel voorhoudt door de vragen te stellen die er toe doen 

- De connectie met het Kerkelijk Instituut open houden 

- Liturgie vanuit het hoofd én vanuit het HART   
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Jawadde, dat is een hele waslijst. Maar dat is allemaal aanwezig in deze gemeenschap! Meer 

zelfs: al deze aspecten hebben wij gevonden bij de mensen die het meest genomineerd 

werden. Dat wil dus zeggen dat deze gemeenschap heel goed weet welke kennis, wijsheid, 

vaardigheden en levenservaring zo’n stuurgroep nodig heeft.     

Ik kan jullie dus met fierheid en dankbaarheid mededelen dat we een nieuwe stuurgroep 

hebben kunnen vormen met een evenwichtige samenstelling van al deze eigenschappen.  

Maar ik ben nog niet klaar met de uitleg over onze werkwijze.  

De volgende stap was dus de lijst met nominaties erbij halen. 51 mensen kregen minstens 

één nominatie: 31 vrouwen en 20 mannen. Er werden dus meer vrouwen (63%) 

genomineerd dan mannen (36%). Maar als we even rondkijken dan zullen wij hier ook meer 

vrouwen zien dan mannen.  

Ik heb aan de Raad van Wijzen een lijst met de 20 meest genomineerde namen bezorgd, een 

‘TOP 20’ dus, waarbij ik het aantal stemmen die deze mensen haalden heb weggelaten. Er 

was dus wel een volgorde te zien, maar zonder de cijfers.  

We streefden naar minimum 8 mensen.  

In 2 fasen zijn er in totaal 13 mensen gecontacteerd met de hamvraag: “Wil jij een 

engagement opnemen in de stuurgroep?”.  Daarvan hebben 9 mensen ‘JA’ gezegd: 4 

‘anciens’ en 5 ‘nieuwe’ mensen; 4 mannen en 5 vrouwen;  

en alle criteria/eigenschappen/kennis en kunde die we voorop hadden gesteld zijn 

vertegenwoordigd. 

O.K ik heb jullie lang genoeg in spanning gehouden. Hier komen de namen.  

Mag ik vragen dat de volgende personen even opstaan: 

- Karel Ceule 
- Rik Cloet 
- Annemie Declercq 
- Koen Dekorte 
- Nele Demetter 
- Monique De Buck 
- Sarah De Wolf 
- Elke Janssoone 
- Kevin Mouton 

 

Geven we deze mensen eens een warm onthaalapplaus! 

Mag ik daar nog een persoonlijke overweging aan toe voegen? 

Wat ik de voorbije jaren zelf het meest heb gewaardeerd in de stuurgroep was de openheid 

voor de ‘tegenstem’. Verschillen zijn een rijkdom, maar worden dikwijls als een bedreiging 

ervaren. Dat de Liergemeenschap een model en oefenplaats mag blijven van eenheid én 

verscheidenheid.  

Ik heb daar alle vertrouwen in. Kome wat komt. 

 

Jef Truwant, 

De Lier, 19 december 2021 


