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Het boek is een pleidooi voor een kerkelijk vrijwilligersbeleid. De auteur, Jan Lagae, pleit ervoor dat de 
vrijwilliger in de kerkgemeenschap een volwaardige partner zou zijn en niet louter een ‘hulpje’. En dat er 
daarvoor een kerkelijk vrijwilligersbeleid zou worden uitgewerkt. Bewust laten we Jan meermalen zelf aan 
het woord in zijn eigen stijl. 
  
Jan hoopt op evolutie in de verhouding tussen beroepskracht en vrijwilligers. Hij vraagt om kerkelijke 
medewerkers te laten meebeslissen bij het kerkbeleid. En dit op basis van het algemeen priesterschap van 
de gelovigen zoals geformuleerd in het conciliedecreet Lumen Gentium. We laten hem zelf aan het woord. 
Leidinggeven is niet langer afhankelijk van het charisma van één welbepaalde persoon. Het wordt veeleer 
een doorleefd partnerschap in samengedragen leiderschap en verantwoordelijkheid. Samenwerken in een 
groter doordacht medewerkersbeleid binnen een totaal nieuw kerkbeleid is niet langer een overbodige luxe, 
het is een dwingende noodzaak. 
  
Er is nood aan een dubbele perspectiefwissel: declericalisering en diakonie. Twee specifieke opdrachten 
van én voor vrijwilligers. Laten we weer Jan aan het woord. 
Wij kunnen echt niet meer naast de vraag om dringend binnen al onze kerkgemeenschappen deze hoger 
aangegeven dubbele perspectiefwissel samen te realiseren door het declericaliseren enerzijds én door het 
zich veel dienstbaarder opstellen van onze plaatselijke kerkgemeenschappen anderzijds. Wat wordt dan 
effectief de hoofdopdracht van een pastorale zone in het kader van deze dubbele perspectiefwissel? Los 
groeien van klerikale betutteling en meer investeren in dienstbaarheid!  
  
Jan noemt reeds enkele stapstenen naar een kerkelijk vrijwilligersbeleid.  
 Het openstellen van alle mogelijke ambten voor alle christenen, ongeacht hun burgerlijke stand of 
geslacht, luidt allicht vanzelf ook het einde in van een al te kerkelijk klerikalisme en maakt dat er een 
grotere diversiteit ontstaat in de uitoefening van deze ambten. Zolang elke ambtsdrager of 
verantwoordelijke voor een gemeenschap, gewijd en/of toegewijd, zich blijvend en duurzaam openstelt 
voor de werking van de Geest en zich inspant om werkelijk ‘man of vrouw van God’ te zijn, zal zijn of haar 
wijding of aanstelling ook vruchten dragen doorheen het concrete werk in dienst van de plaatselijke Kerk 
waartoe hij/zij behoort. 
  
Jan pleit ook voor meer evangelisch en charismatisch leiderschap zoals Jezus.  
In het conciliedocument Lumen Gentium wordt elke gedoopte aangespoord om actief lid te zijn van de Kerk 
van Christus. Iedereen deelt immers in Christus’ herderlijke, priesterlijke en profetische taak. En toch 
beperkt datzelfde conciliedocument nog altijd de uitoefening van de leidinggevende taken tot de gewijde 



ambtsdragers. Kunnen er in de geest van dit conciliedecreet niet meer vormen van pastorale 
eindverantwoordelijkheid aan niet-gewijden toevertrouwd worden? Kan er ook niet meer gepleit worden 
voor het invoeren en uitbreiden van ‘nieuwe’ ambten? 
  
Jan geeft zelfs enkele praktische uitwerkingen en voorstellen. Zo stelt hij onder meer dat vrijwilligers 
nabijheid scheppen. 
Het gaat om onvoorwaardelijke aanwezigheid. Dat kan sneller geboden worden door vrijwilligers. Er wordt 
immers nauw aangesloten bij de ruimere leefwereld en de levensloop van de betrokkenen. Niet de jacht op 
problemen staat voorop, maar het vinden van een bevredigende verhouding tot het leven. Diaconie is 
alleszins sterker, warmer en langduriger als we kijken ‘vanuit’ de kwetsbare medemens om niet iets te doen 
‘voor’, maar iets te doen ‘samen met’ die gekwetste mens.  
  
Jan vermeldt nuttige zaken over de wet op vrijwilligers.  
Ook een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering is verplicht. Op elke organisatie en op elke vrijwilliger 
rust de verantwoordelijkheid over de geheimhoudings- en discretieplicht die samenhangt met de opdracht 
en de taak die men uitvoert.  
  
Tot slot dringt Jan aan voor een nieuw kerkbeeld in West-Europa: TOEGEWIJDEN én GEWIJDEN verbonden 
en één in samenhorigheid en solidariteit in eenzelfde eindverantwoordelijkheid. 
Democratisering, responsabilisering, betrokkenheid, samenhorigheid, verbondenheid en 
eindverantwoordelijkheid zijn niet langer de zaak van een paar gewijden alleen, maar wel van alle 
medewerkers, al of niet gewijd. Wij kunnen en mogen niet meer voorbij aan die groeiende 
medeverantwoordelijkheid die haar bekroning dient te vinden in een totaal nieuw kerkbeeld, gedragen door 
een totaal nieuw kerkelijk medewerkersbeleid, dat gestalte geeft en gestoeld is op kerkelijke synodaliteit, 
zoals paus Franciscus die vaak bedoelt: samen evangelisch leidinggeven binnen het gezag en de kracht van 
Gods Geest... 
  
Doorheen dit boek zijn een aantal bezinningsteksten en tekeningen opgenomen die inspirerend kunnen 
zijn voor vrijwilligers, maar ook voor elke lezer of lezeres. 
Dit waardevol boek wil ik graag een ruime verspreiding toewensen. 
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