
 

Pastorale eenheid Sint-Bertinus 

Poperinge-Vleteren 
 

heet welkom de zeven parochies 

van Poperinge – West 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

meer info 

website Past. Eenheid: 

 

 

 

 

 

Samen op weg om de parochie van de toekomst te vormen. 

In de Sint-Victorkerk te Proven 

op 28 november 2021 om 10u30, 

vieren we 

met een plechtige Eucharistieviering 

dat de zeven parochies van Poperinge-West 

worden opgenomen in de Pastorale Eenheid 

Sint-Bertinus Poperinge – Vleteren. 

 

U bent van harte uitgenodigd ! 

 
Deze viering wordt voorgegaan  

door Vic. Gen. Kan. Marc Steen  

en opgeluisterd door de plaatselijke koren.  

Mondmasker verplicht. 



Wat is een ‘Pastorale Eenheid’ ? 

Op weg naar een nieuwe parochie… 
 
Op 28 november vieren wij het samenvoegen van de federatie Poperinge-West en 

de pastorale eenheid St-Bertinus.  

Al ervaren wij op vandaag enkel inkrimping van het aantal kerkgangers,  

wij vieren de weg naar meer samenwerking.  

Al nemen we afscheid van de federatie Poperinge-West, en beseffen we dat 

bepaalde dingen veranderen en loslaten zeker niet gemakkelijk is, 

wij vieren het begin van iets nieuw.   

Wij vieren de start van een grote nieuwe parochie, waarbij we de eigen inbreng en 

sterktes van de lokale geloofsgemeenschappen waarderen én zoeken naar 

verbinding.  

De Pastorale Eenheid Sint-Bertinus groot 

Poperinge (of nieuwe parochie) bestaat uit  

13 geloofsgemeenschappen (= de vroegere 

parochies).  Vanaf vandaag willen wij de 

krachten bundelen en samen met de 13 

geloofsgemeenschappen op weg gaan en 

daarbij begeleid worden door het pastorale 

team.   

Zonder te forceren verlaten we krampachtige 

reflexen van zelfbehoud rond eigen groep, 

viering of kerkgebouw.  Over de grenzen van 

het eigen dorp heen willen wij elkaar leren 

kennen.  

Door stapsgewijs onze krachten te bundelen 

zullen we groeien in solidariteit en eenheid in 

verscheidenheid. Daar waar mensen wonen 

willen wij Gods liefde nabij brengen. Wij bouwen mee aan Gods droom van Vrede. 

Dat onze nieuwe parochie een plaats mag worden waar iedereen zich thuis voelt en 

welkom weet.  

Uitkijkend naar het nieuwe.  

Advent 2021  

 

 

 

De Pastorale Eenheid is een vzw met maatschappelijke zetel: Priesterstraat 18, 8970 Poperinge 

Het ondernemingsnummer is: 0684 640 747   v.u.: Miguel Dehondt – 0479 64 41 54 



Waar kan ik een misviering bijwonen in het weekend ? 

- Tot  voor kort waren er drie pastoors werkzaam in de federatie Poperinge-

West: pastoor Ludo Lepee (moderator), pater Eric Ingelaere en pater Jozef 

Van Acker. Vorig jaar ontvingen de laatste twee eervol ontslag als pastoor, 

gezien ze al ruim boven de pensioengerechtigde leeftijd zaten. Ze verdienen 

het om het wat rustiger aan te doen! Langs deze weg danken we hen voor de 

jarenlange, trouwe inzet. Op 28 november bekomt Ludo Lepee eervol ontslag 

als pastoor, maar we zijn dankbaar dat hij nog in actieve dienst blijft als 

meewerkend priester in de pastorale eenheid. 

Alle drie priesters hebben ervoor gekozen om ter plekke te blijven wonen en 

hun diensten verder aan te bieden, Ludo als meewerkend priester, Eric en Jef 

als gepensioneerde priesters.  Waarvoor dank! 
 

- Een herschikking van het aantal misvieringen dringt zich echter op.  

We kunnen niet langer in elke kerk iedere week op zondag een misviering 

aanbieden. Een veertiendaags schema is ’s zondags wél haalbaar.  

➔ De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 december 2021. 
 

- Voor veel mensen is het belangrijk in hun eigen, plaatselijke kerk te kunnen 

samenkomen.  Om aan deze wens tegemoet te komen, zullen de kerken waar 

er op zondag geen mis is, op het gewone uur van de mis open zijn voor stilte 

en gebed. Het is een uitnodiging om met alle gemeenschappen op de dag van 

de Heer met elkaar verbonden te zijn.  
 

 zaterdag zondag 

 
Week 1 

 
18u.  Abele 

9u30    Watou 
10u.     Proven 
10u45  Roesbrugge 

 
Week 2 

 
18u.  Abele 

9u30    Sint-Jan ter Biezen 
10u.     Krombeke 
10u45  Haringe 

 
Week 3 

 
18u.  Abele 

9u30    Watou 
10u.     Proven 
10u45  Roesbrugge 

 
Week 4 

 
18u.  Abele 

9u30    Sint-Jan ter Biezen 
10u.     Krombeke 
10u45  Haringe 

 
(Week 5) 

 
18u.  Abele 

9u30    Watou 
10u.     Proven/Krombeke (om beurt) 
10u45  Roesbrugge 

 

- In Poperinge-Centrum is er op zaterdag om 17u. mis in de Onze-Lieve-

Vrouwekerk; op zondag om 9u. in de Sint-Janskerk en om 10u30 in de Sint-

Bertinuskerk. Om 10u. is er mis in de kapel van het Vogeltje. 
 

- In Vleteren is er op week 1-3-5  mis om 9u. in Westvleteren. 

Op week 2-4 is er mis om 9u. in Oostvleteren. 



Contactgegevens 

Secretariaat 

Priesterstraat 18, 8970 Poperinge 

dekenij.poperinge@telenet.be 

tel.: 057/ 33 33 50 

website: www.kerkinpoperinge.be 

Pastoor - deken 

Miguel Dehondt   0479/ 64 41 54 

miguel.dehondt@skynet.be 

Priesters in actieve dienst 

Ludo Lepee   057/ 38 80 47 

ludo.lepee@skynet.be 

Dominiek Moens   0486/ 02 26 27 

e.h.moensd@gmail.com 

Philippe Vindevogel 0475/ 78 70 52 

vindevogelphilippe@proximus.be 

Diaken 

Luc Vandevyver   0477/ 26 31 43 

di.luc.vandevyver@gmail.com 

 

Parochie-assistente 

Ann Vanraes   0468/10 43 39 

pa.ann.vanraes@gmail.com 

 

Gepensioneerde priesters 

Luc Deschodt   0473/ 87 07 14 

luc.deschodt@skynet.be 

Eric Ingelaere   057/ 30 03 74 

Roger Lambert   057/ 33 64 57 

lambertroger@telenet.be 

Jozef Van Acker   057/ 30 06 09 

Parochiale contactpersonen 

Poperinge-West 

Abele 

Bernard Vanrenterghem   0475/ 82 51 67 

bernard.vanrenterghem@scarlet.be 

Haringe – zr. Agnes    057/ 30 03 09 

kloosterharinge@gmail.com 

Krombeke 

Mariette Roelstraete   0474/ 97 57 54 

mariette.roelstraete@skynet.be 

Proven – Eric Ingelaere  

Roesbrugge 

Ronald Verstraete   0475/ 89 88 16 

ronald.verstraete@icloud.com 

Sint-Jan-ter-Biezen 

Marc Bailliu   0496/ 02 31 15 

marc.bailliu@telenet.be 

Watou – Ludo Lepee 

 
Poperinge-centrum 

Onze-Lieve-Vrouw – Dominiek Moens 

Sint-Bertinus – Miguel Dehondt  

Sint-Jan – Dominiek Moens 

 

Vleteren 

Oostvleteren 

Jenny Boutten   057/ 46 84 00 

jennyboutten@hotmail.com 

Westvleteren 

Ludwine Pattin   057/ 40 07 40 

ludwine.pattin@gmail.com 

Woesten 

Monique en Frans Schooreel-Marico 

057/ 42 26 95 

frans.schooreel@skynet.be 
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