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Hasseltse kerk oneens
met Waalse priester
Een pastoor in Luik
weigert een baby te
dopen omdat zijn
ouders niet geloven. Ze
zijn nochtans
getrouwd, door dezelfde
pastoor. Bij het bisdom
Hasselt reageren ze
verrast: ‘Voor het doop
sel zijn er geen voor
waarden.’ In Limburg
stellen ze een daling
van de doopsels vast.

Waalse priester weigert doopsel baby door ongelovige ouders
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De evolutie van de doopsels in Limburg. Foto: fpa
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Diepe put hersteld
De diepe put die maandag
avond voor een moeilijke
avondspits zorgde aan de
Vertakking in Zonhoven, is
opnieuw hersteld. Het weg
dek plots weg te zakken ter
hoogte van het kruispunt
met de Hasseltse Beverzak
straat, als gevolg van een
lekkende waterleiding, die
een deel van de ondergrond
weggespoelde. Arbeiders
maakten de put weer dicht.
Dinsdagavond kon het ver
keer opnieuw van Hasselt
richting Zonhoven. (toro)
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MARIJ WYERS
HASSELT ‘Ik vind het merk
waardig dat een priester het
doopsel weigert op basis van het
geloof van ouders’, zegt Ria Tha
ens, bisschoppelijk gedelegeerde
catechese. ‘Voor het doopsel zijn
noch bewijzen van eigen geloof
nodig noch concrete voorne
mens voor de opvoeding. Ouders
moeten enkel beloven dat ze hun
kind de kans geven om het geloof
te leren kennen. Dat kan je ruim
interpreteren, bijvoorbeeld door
het kind naar een katholieke
school te sturen.’ Bij het doopsel
krijgt het kind een peter enf me
ter. Die moeten er borg voor
staan dat het kind kennismaakt
met het geloof.
In het bisdom Hasselt bieden ze
aan ouders een voorbereiding op
het doopsel aan. ‘Tijdens een be
zoek van een doopselcatechist
aan huis praten ze over de bete
kenis van het doopsel en over de
motivatie voor het doopsel. Het
is geen geloofsexamen’, zegt
Thaens.
In steeds meer parochies is er
een gezamenlijke voorberei
dingsavond. Ook in Fléron was

ZONHOVEN

Oplossing voor
justitiepaleis
De personen die in het ge
rechtsgebouw van Hasselt
werken, klagen over de
luchtkwaliteit. Een oplos
sing bleef uit wegens geen
onderhoudscontract. Recht
bankvoorzitter van Hasselt
Tony Heeren schreef een
brief waarin hij minister
van Justitie Koen Geens
aanmaant om voor 15 juni
het probleem op te lossen.
In een eerste reactie belooft
minister Geens dat een op
lossing in de maak is. (ed)
GINGELOM

er zo’n voorbereidingsavond. De
ouders van Milan, Fabrice en
Sandra Levêque, namen hieraan
deel. De parochiepriester liet
hen toen al verstaan dat het hem
stoorde dat ze niet gelovig zijn.
Daarna kondigde hij aan dat hij
Milan niet het sacrament van
het doopsel wil toedienen.

Tegenstrijdige reacties

niet moet toegeven aan de show
van ouders. Tot felle tegenstan
ders die zeggen: ‘De kerk vangt
wel kindermoordenaars op.’
Het bisdom Hasselt reageert
wel alert wanneer beide ouders
een andere religie beleven. ‘Om
dat het kind niet de speelbal mag
worden. Dan moeten beide ou
ders achter het doopsel staan.’

Daling doopsels

De parochiepriester van Fléron
wordt gesteund binnen zijn fede
ratie. Daar redeneren ze dat het
toch een minimumvoorwaarde
is dat ouders hun kind in het
christelijk geloof opvoeden.
Bij de Limburgers lokt de be
slissing van de pastoor felle en
tegenstrijdige reacties uit. Me
destanders vinden dat de pastoor

In het bisdom Hasselt gaat het
aantal doopsels geleidelijk ach
teruit. Twintig jaar geleden wer
den in Limburg nog bijna 7.000
doopsels toegediend. Dat aantal
daalde met een derde tot 4.737 in
2013.
Volgens de meest recente cij
fers van de bisschoppenconfe

rentie werd in 2009 nog zo’n 65
procent van de Limburgse kin
deren gedoopt. In de bisdommen
Brugge en Gent waren dat nog
bijna acht kinderen op tien.
In het hele land waren er
58.322 doopsels, ruim de helft
van de 98.844 kinderen die in
2009 werden geboren.
‘Vandaag laten ouders kinderen
op vijf of zes jaar dopen’, zegt
Thaens. ‘Soms een bewuste keu
ze, soms ging de aandacht verlo
ren door allerhande andere af
spraken in de agenda waardoor
het er nooit van kwam. Vaak
wordt bij het begin van het eer
ste leerjaar de vraag gesteld wie
zijn of haar eerste communie wil
doen.’ In 2013 zijn 134 kinderen
van 7 jaar of ouder gedoopt. In
1996 waren er dat slechts 29.

Jaar cel voor valse
verkoop hoeve
Een 60jarige vrouw uit
Gingelom kreeg gisteren
een jaar cel en 3.000 euro
boete voor valsheid in ge
schrifte en oplichting. Ze
richtte valse vennootschap
pen op om paardenhoeves
te renoveren. Tot er een
klacht binnenkwam van ie
mand die een woning in
Genk wilde overkopen. Hij
betaalde een voorschot van
10.000 euro, maar de vrouw
stak het voorschot in haar
eigen zak. De vennootschap
was ingeschreven op een
fictief adres en hij zag zijn
geld niet terug. (shde)

Witsnuitlibel na eeuw opnieuw gespot in Limburg ‘We mogen pas helpen als
LOMMEL/ZONHOVEN Na
bevelvoerder ter plaatse is’
een eeuw afwezigheid is de
sierlijke witsnuitlibel op
nieuw opgedoken in Lim
burg. Om uit te zoeken waar
in Limburg de libel nog rond
vliegt, doen Natuurpunt en
de Libellenvereniging Vlaan
deren (LVV) beroep op alle
natuurliefhebbers.
De eerste nieuwe waarneming
van de sierlijke witsnuitlibel ge
beurde precies twee jaar gele
den in Lommel. Vorige week
werd opnieuw een mannetje ge
spot. Kenners durven te spreken
van de aanwezigheid van een
kleine populatie van deze be
schermde soort.

De sierlijke witsnuitlibel. Foto:
‘Na ruim 100 jaar afwezigheid
lijkt de sierlijke witsnuitlibel te
rug te zijn op de grens van Ant
werpen en Limburg’, zegt Geert
De Knijf van LVV. ‘Het witte
vlekje op de vleugel, de witte
achterlijfaanhangsels, de witte

Geert De Knijf

snuit en de grijsblauwe achter
lijfbasis: het is een combinatie
van kenmerken waar je niet
langs kan kijken’, zegt De Knijf.
Waarneming kunnen gemeld
worden op www.waarnemin
gen.be. (mm)

NEERPELT De brandweer
in SintHuibrechtsLille
verliezen tijd tijd omdat er
in de kazerne niet altijd een
bevelvoerder aanwezig is.
Onlangs moesten ze wach
ten op een bevelvoerder
toen de vlammen uit het
dak van een stal sloegen.
Raadslid Frank Seutens (NVA)
vroeg maandag aan burgemees
ter Raf Drieskens (CD&V) of het
waar was dat de brandweerman
nen van de voorpost in SintHui
brechtsLille moesten wachten
tot er een bevelvoerder uit Lom
mel in Neerpelt was. Drieskens

bevestigde dat.
‘Een ploeg kan pas uitgestuurd
worden wanneer ze voldoet aan
het systeem van snelstadequa
tehulp’, zegt commandant van
hulpverleningszone NoordLim
burg, Jan Jorissen. ‘We rekenen
altijd op een autopomp met zes
brandweermensen, een chauf
feur, vier persluchtdragers en
een bevelvoerder die minstens
het niveau sergeant heeft.’
Volgens Jorissen zijn in de
voorpost vanaf 1 juli de eerste
mensen klaar om sergeant te
worden. Intussen is een brief op
weg naar minister van Binnen
landse Zaken, Jan Jambon. (mm)

