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‘Ik ben steeds hoopvoller’
Wijngaard moet Nederlandse zusters norbertinessen nieuwe toekomst geven
Gemeenschap bestaat
al meer dan
zevenhonderd jaar
XXWijn is een Bijbels
product
XXNieuwe inkomsten en
roepingen zijn het doel
XX

Luk Vanmaercke
Abdijen en bier, die combinatie is
in ons land een klassieker. Maar
kloosters en wijn? Daarvoor kunt
u terecht in Nederland, bij de
zusters norbertinessen van SintCatharinadal in Oosterhout, bij
Breda. Onder leiding van priorin
Maria Magdalena lieten de zusters 7,5 hectare beplanten met
klassieke, nobele druivenrassen.
Rond 2018 moet de eerste wijn
worden gebotteld.
Een oase van rust in en rond een
prachtig kasteel. Dat is de eerste
indruk die je krijgt bij het betreden van Sint-Catharinadal. Wat
bezielt echter de zeventien zusters die er wonen om grote plannen te ontvouwen? Want ze willen niet enkel een wijngaard
aanplanten en de bijbehorende
machines en materieel aanschaf-

Zuster Maria Magdalena en Richard Oomes bewonderen de jonge wijnstokken. © Luk Vanmaercke
fen, tegelijk gaan ze oude gebouwen omtoveren tot een logeerhuis, een taverne en een winkel.
Waar is dat allemaal goed voor?
„Om de toekomst te verzekeren”, zo vertelt zuster Maria
Magdalena. „Onze gemeenschap
bestaat al sinds 1271. Ze verdient

het om ook een toekomst te hebben in de moderne tijd. Onze
huidige bron van inkomsten, een
kunstatelier, volstaat niet langer.
Daarom begonnen we zes jaar
geleden werk te maken van een
groot toekomstplan. De zusters
kozen ervoor om samen te blij-

ven op deze plek. Met de hulp
van enkele deskundigen zijn we
dan tot deze plannen gekomen.”
Tegelijk hopen de zusters dat
deze nieuwe dynamiek jonge
vrouwen kan helpen om de weg
te vinden naar dit klooster, ten
dienst van Christus.

De keuze voor wijn is geen toeval. Het evangelie verwijst geregeld naar die drank. Zuster Maria Magdalena: „Jezus zegt: ‘Ik
ben de wijnstok, gij zijt de ranken’.” Maar uiteraard zijn de zusters geen oenologen, dus krijgen
ze hulp van buitenaf. De Vlaming Dirk-Antoon Samyn adviseert hen bij de wijnbouw, terwijl vriend des huizes Richard
Oomes zakelijke ondersteuning
biedt. De zusters vinden ook
maatschappelijke verankering
belangrijk, dus besteden ze de
handenarbeid uit aan twee sociale werkplaatsen uit de buurt.
„Ik ben almaar hoopvoller gestemd”, besluit zuster Maria
Magdalena. „We bouwen voort
op een rijke traditie en een lange
geschiedenis. De voorbije zevenhonderd jaar stonden de zusters
vaak voor cruciale momenten en
grote bedreigingen. Telkens opnieuw konden ze samen, vanuit
hun geloof, de weg vinden naar
een nieuwe toekomst. We realiseren ons dat dit een moeilijke
tijd is, maar als gemeenschap die
zowel op God als op de mensen is
gericht, hebben we zeker een bestaansrecht. Met dit project hebben we een goede reden om vol
vertrouwen te volharden.”

‘De bisschop kan als rechter optreden’
Paus Franciscus vereenvoudigt en versnelt de procedure van nietigverklaring van het kerkelijk huwelijk
Christof Bouweraerts
Op 8 september publiceerde
paus Franciscus twee zogeheten
motu proprios, op initiatief van de
paus uitgevaardigde decreten,
over de nietigverklaring van het
kerkelijke huwelijk.
Voor de Kerk is het huwelijk
een sacrament en bijgevolg principieel onontbindbaar. Het kerkelijke recht voorziet wel dat de
nietigheid van een huwelijk kan
worden vastgesteld. In dat geval
erkent de Kerk dat het huwelijk
ongeldig gesloten werd en bijgevolg onbestaande is.
Aan de redenen voor een nietigverklaring wijzigt paus Franciscus niets. Hij vereenvoudigt en
versnelt enkel de kerkrechtelijke
procedure. Diende een uitspraak

over de nietigheid van een huwelijk door een rechtbank van eerste aanleg tot nu toe door een
rechtbank van tweede aanleg te
worden bekrachtigd, dan is dat
voortaan niet meer vereist. Tenzij de betrokkenen zelf in hoger
beroep gaan.
Onverwacht is dat voortaan
ook de plaatselijke bisschop „in
duidelijke gevallen” op korte
termijn de nietigheid kan vaststellen. „Hoe dat concreet zal verlopen, is nog niet duidelijk”, zegt
kerkjurist Luc De Fleurquin. „De
paus benadrukt daarmee echter
dat de bisschop de hoogste rechter is in zijn bisdom.”
De paus verkiest ook kosteloze
procedures, al mogen de rechtbanken wel nog administratie-

kosten aanrekenen. „Bij ons stelt
dat probleem zich niet, maar in
sommige regio’s duren procedures lang en lopen de kosten hoog
op. De paus wil nu dat een pro-

cedure binnen het jaar is afgerond”, zegt De Fleurquin.
De motu proprios treden vanaf 8 december in werking, aan
het begin van het Jubeljaar van

Barmhartigheid. Op 1 december
vergaderen de interdiocesane
rechtbanken van eerste en tweede aanleg van de Vlaamse bisdommen over het onderwerp.
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De redenen voor een nietigverklaring van het huwelijk wijzigde
paus Franciscus niet. © Image Select

Alle info & registratieformulier op www.

.be. Of bel ons op 02 679 06 30.

