
   Junia prijs - motivatie

25 jaar geleden – in het voorjaar 1997 – opende de VZW pastorale animatie een procedure 

tot aanwerving van een pastorale vrijgestelde.   Lieve Van Driessen kwam als beste 

kandidate uit de selectie. In september ’97 begon zij aan haar opdracht.  De toenmalige 

parochieraad zette de lijnen uit voor haar takenpakket. De VZW pastorale animatie stond en 

staat nog steeds garant voor haar betaling.  Zij wordt op financieel vlak gedragen door de 

parochiegemeenschap d.w.z. er zijn meer dan 100 regelmatige sponsors en er worden ook 

jaarlijks 2 omhalingen gedaan om onze reserves aan te vullen. 

Lieve groeide in haar taak.  Zij werd meer en meer het gezicht van de parochie. Zij werd het 

aanspreekpunt, de bezieler, onze PASTOR.    Lieve gaat mee voor in de vieringen, met een 

priester als die er is of samen met een gebedsleider.   Hierin vervult zij een voorbeeldfunctie 

als vrouw in de kerk.   Haar stijl is eerder bescheiden, ze zal zichzelf nooit op het voorplan 

zetten.  Zij stimuleert vrouwen en mannen, op een gelijkwaardige basis om een rol op te 

nemen in de kerk en de liturgie.   Sinds jaar en dag is er in onze geloofsgemeenschap een 

groep van gebedsleiders die hiervoor een opleiding gevolgd hebben.  Zo creëert ze kansen 

voor anderen om het geloof mee uit te dragen. 

Haar voorgangersrol bij uitvaarten heeft ook een andere medewerkster geïnspireerd om de 

opleiding te volgen.   Voortaan zijn het 2 vrouwen die voorgaan in een rouwgebedsdienst.  Zij 

nemen contact op met de familie, bereiden het afscheid voor en doen ook aan nazorg.  

Onder hun impuls is er een groepje rouwzorg tot stand gekomen.   

Lieve is meer dan een voorganger. Ze participeert bij het hele gemeenschapsgebeuren. 

Gaande van voorzitster van de vzw parochiale werken tot paling kuisen en afwassen op de 

parochiale festiviteiten.  

Lieve is ook één van de vertegenwoordigers van onze geloofsgemeenschap in de grote 

parochie.  In het decanaat getuigt zij van onze werking en draagt haar steentje bij in het 

groter geheel.   Zij kijkt over muurtjes en zoekt inspiratie bij andere gemeenschappen die 

vernieuwend werken, die vrouwvriendelijk werken.   Zo werden mensen van Buizingen 

uitgenodigd om te komen getuigen van hun werking om onze werking te bevruchten. Ze laat 

zich ook inspireren door andere netwerken zoals “Bezield Verband Vlaanderen”.  

De VZW heeft jaren geleden het initiatief genomen om haar in dienst te nemen maar het is 

de persoon van Lieve die vele ontwikkelingen mogelijk heeft gemaakt.  Ze is tolerant en 

inspireert. Ze kan dingen correct en subtiel verwoorden.  Ze kent de mensen en alle 

medewerkers van onze geloofsgemeenschap en zij dragen haar op handen.  Hiervan getuigt 

het feest dat op touw werd gezet voor haar 25 jaar PASTOR in ons midden.  Ze staat er als 

vrouw, met een blik op de toekomst. Ze heeft het vaste voornemen om nieuwe manieren te 

zoeken en vinden om mensen beter te verbinden met elkaar.  

Om al deze redenen willen wij Lieve Van Driessen voordragen voor de Junia prijs. 
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